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 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ޢަބްދުރައީސް ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީހުގެ )ރި 

 

  ދުޢާ .1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

 މަޖިލިސް  .الم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن واالهالة والس  حيم، الحمد هلل والص  حمن الر  بسم هللا الر  

 .ފެށުނީ

 

 ހާޒިރީ  ޖަލްސާގެ .2

 

 ްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

  ްއަޒތްތެރި މެންބަރުން. އި 22ވީ ވަގުތު ޖަލްސާއަށް ހާޒިުރެވވަަޑއިގެން ިތއްބެ މި

 

 .ން މާއި ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުކުރު އިޢުލާން ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ  .3

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ންމާއި ަޔއުމިއްޔާ ފާްސކުރުކުރުއިޢުލާނުުދވަހުެގ އެޖެންޑާ ، 3އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

 .2015/3/9އޖ/އެޖެންޑާ ނަންބަރު  -3.1

ޖަލްސާގެ ޔައުމިްއޔާ.  3އަށް  2015/18/54އިން  2015/18/52ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން. ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު  -3.2

ވަަނ ޖަލްސާއާ ހަމައަށް ހުރި  3ވަނަ ޖަލްސާއިން ފެށިގެން  1ވަނަ ަދއުރުގެ  3ވަނަ އަހަރުގެ  2015އެއީ 

ަގއި ޝާއިުޢކުރުމަށްފަހު އެްއެވސް މެންބަރަކު އިޞްލާޙެއް މި ޔައުިމއްާޔތައް މަޖިލީހުގެ ވެބްަސއިޓު  ޔައުމިްއޔާތައް.

މަތީން މި ޔައުމިްއޔާތަކަކީ މަޖިލީހުެގ ރިޔާސަތުން ގަބޫލުކުާރ  ހުށަހަޅުއްވާފައިުނވާތީ ަގާވިއދުގަިއވާ ގޮުތގެ

 ކަމަށް ނިންމައިފިން. ޔައުމިްއޔާތަެކއް

 

 .ގާ އެންގުންރިޔާސަތުން އަން. 4

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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  ިރޔާަސތުން އަންގާ އެްނގުން.، 4އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

ކޮމިީޓ ، ކޮމިޓީ އިޤްތިޞާދީގައި  11:15 ބޭްއވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް.ކޮމިޓީތަުކގެ ބަްއދަލުވުންތައް  މިއަދު -4.1

  .1ކޮޓަރި 

ިއއްޒަތްތެިރ  ދާއިާރގެ ަވއިކަރަދޫކޮމިީޓގައި ހިމެނިަވޑަިއގަންނަާވ  އްމު. އާކަށް ައއި ބަެއއް ބަދަލުތައްކޮމިޓީތަ -4.2

 އަޙްމަދު މަރުޒޫގު ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ފެލިދޫބަދަލުގައި އެ ކޮމިީޓއަށް  ނާޡިމްގެ މުޙައްމަދު  މެންބަރު

 ،ސިޓީ ފޮނުއްާވފައިވޭ. އެ ލިޔުން ލިބުމުން ގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުންއެމް.ޑީ.ޕީ ން އެދިަވޑަިއގެން ހަމަޖައްސަވައިެދއްވު

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮތުގެ މަތީން މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ  107މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ 

ަގއި އަްނގާފަ.  2015ަބރު ނޮވެން 2ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަުރންނަށް އެކަން ވާނީ އެސް.އެމް.އެްސއަކުން 

ކަން ެއގޮތަށް ަވނަ މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ޮގތުގެ މަތީން އެ 107ން، ރަްއޔިތުންގެ ަމޖިލީހުގެ ގަާވއިުދގެ އެހެންކަމު

ގެ ޙުސައިން ޝަހުދީ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ދާއިރާގެ ަހނިމާދޫކޮމިީޓގައި ހިމެނިަވޑަިއގަންނަވާ  ާއއްމުއިޢުލާންކުރަން. 

ްއވުން އެދިވަަޑިއގެން ހަމަޖައްސަވައިދެ  އަޙްމަދު މުބީން  ްއޒަތްތެރި މެންބަރުއި ދާއިރާގެ ބިލެތްދޫބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީއަށް 

ވަނަ  107މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ  ،ގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުއްވާަފއިޭވ. އެ ލިޔުން ލިބުމުންޖުމްހޫރީ ޕާޓީ

ޕާލިމެންޓްރީ ްގރޫޕުގެ ލީޑަރުންނަށް އެކަން މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮތުގެ ަމތީން މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ 

ަގއި ައންގާފަ. އެހެންކަމުން، ރަްއިޔތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ  2015ބަރު ނޮވެން 2ވާނީ ެއސް.އެމް.އެސްައކުން 

  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ަގިއވާ ގޮުތގެ މަތީން އެކަން ެއގޮަތށް އިޢުލާންކުރަން. 107

 

 .ހުށަހަޅާ ކަންކަން  ޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މޭޒުން މަ . 5

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

، 5)ވަގުުތކޮޅަކަށްަފހު( އެޖެންޑާ އަިއޓަމު  .ޖިލީހުގެ ރައީްސގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަންމަ ،5މު އެޖެންޑާ ައއިޓަ

  މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މޭޒުން ުހށަހަޅާ ކަންކަން.

އަލްފާޟިލް ، 2762ރިޓީގެ މަޤާމަށް ދަފްތަރު ނަންބަރު މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނެޝަނަލް ސެކިއު  -5.1

 28 ،އަްލފާޟިލް މޫސާ ޒަމީރު ނިވައިދޮށުގޭ ރިޒަމްގެ މަޤާމަށް ތ.ބުރުނީއާދަމް ޝަރީފް، އަދި މިނިސްޓަރ އޮފް ޓޫ

ވަނަ  129ގެ ނޫނުއަސާސީޤާދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ،ވާތީ ކުރައްވާަފއިއްޔަންޢަވީ ބުދަ ދުވަހު  2015އޮކްޓޫބަރު 

ބޭފުޅުންނަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ރުހުން ހޯއްދެވުމަށް ޓަކައި  މަތީން އެ ދެ މާއްދާގެ )ރ( ގަިއވާ ގޮުތގެ 

ގޮތެއް ނިންމެުވމަށް އެ މައްސަލައާ ގުޅޭ ދާއިމީ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވުމުގެ  އިފޮނުއްވާފަިއވާ މައްސަލަ ދިރާސާކުރަްއވަ
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މެންަބރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީއަށް  މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރިއި މައްސަލަ. ނިޒާމީ މައްސަލައެްއގަ

 ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން:މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ  މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ

ނޑު ނިޒާމީ މައްސަަލއެްއ ނެގީ  މިައދު ހުށަހަޅާފައިވާނެ ރޮަޒއިާނ  އެމް.ޑީ.ީޕގެ ފަރާތުން ،އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ އަުޅގަ

 އި ނޫްސވެރިައކު ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ހިފަ 3ކުއްލި ަމއްސަލަެއއް. އެީއ ރާއްޖެ ޓީީވގެ  ،އާދަމް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު

މީހުންނަށް  ނޫނުއަސާީސާއ ޚިލާފަށް އެޤާއަދި  ،ކޮށް އަިދ އަނިާޔކޮްށ، މި ހުރިހާ ކަންތައްަތއް ،ހައްޔަރުކޮށް

އަދި ނޫސްވެރިންނަށް  .ށްދީަފއިވާ އަާސީސ ޙައްޤުތަކެއް ސަރުކާރުން، ފުލުހުން ނުދިނުމުގެ ސަބަބުންކަށަވަރުކޮ

ސަރުކާރުެގ ސަމާލުކަމަށް  ،އްކާތެރިކަން ކަށަވަުރކޮށްދިނުމަށްއިމިނެންޓް ތްރެޓް އޮތުމުގެ ަސބަބުން އެ ރަ

ގަނެފަެއްއ އި އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ މިއަދު ބައްލަވަ. މި މައްސަލަ ެއއްގެނެސްދިނުމަށް އެދި ހުށަހެޅި ކުއްލި މައްސަލަ

ގޮުތަގއި ނެގީ ގަާވއިދާ ޚިލާފަށް އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ  ގެނެތް މި މަޖިލީހަކަށް. މިކަން އަޅުަގނޑު ނިޒާމީ މައްސަލަެއއް

 މި މައްސަލަ ބޭރުކޮށްލާފައިވާީތވެ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިމްިތޔާޒު ފަހުމީ ނެންެގވި ިނޒާމީ  އުތުރު ދާއިރާގެ  މާފަންނު. ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު

އެއީ ނިޒާމީ މައްސަަލއެއް ކަުމގައި ބަލަިއގަެނވޭކަށް ނެތް.  ަގއިވާ ގޮތުންަމޖިލީހުގެ ގަާވއިދު .މައްސަލަިއގައި ދަންނަވަން

ނޑު ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ މަ ،އެހެންނަމަވެސް އަދި އިތުރަށް ވިސްނާަވޑަިއގަތުމަށް ޓަކަިއ  ،ލޫމާތަށް ޓަކައިޢުއަުޅގަ

މަލުކުރެވޭނީ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުަގިއވާ ގޮަތށް. މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދަގިއ ޢަދަންނަވާނަން. މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން 

ުމެގ އްވުމަށް ހުށަހެޅުއުނިކަމެއް އޮތް ކަމަށް ވަންޏާ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދު ިއޞްލާޙުކުރެްއވުމުގެ، އިޞްާލޙުކުރެްއވު

ކަންތައްތަްއ  ފުރުޞަތު ކޮންމެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކަށް ވެސް ލިބިވަަޑއިގެންަފއިވޭ. އެހެްނވީމާ، އެ މަގުން އެ

ިނޒާމީ ދެން އޮންނަ މަގަކުން ައޅުަގނޑު ހިނގާނެ ާވހަކަ ވެސް ދެންނެވިން. ވަރަްށ ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ.  ،ކުރެްއވުމުން

 ރޮޒައިނާ އާދަމަށް ފުރުޞަތުައރުވަން. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ައއްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މައްސަލަެއއްަގއި

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ވާަހކަދެއްެކުވން:
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ތޭ މައްސަލަެއްއ މިހާރު މިތަނަށް ވައްދާ އެްއވެސް ަމއްސަލަައކީ މި މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދަށް ފެ .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

 މި  ،ނުވޭ. ކޮންމެ މަްއސަލައެއް މި މަޖިލީހަށް ވެްއދި ކަމުގައި ވިަޔސް މަނިކުފާނު ތި ހައްދަވާ ގޮަތކީ ކަމަކަށް

ވޭތޯ. މިއަށްވުެރ  ކަންކަން މި މައްސަލަ މަޖިލީހުގެ ތަޅުމާ ހަމައަށް ނުގެނެސް މި އިތަނުގައި ތިބޭ ސްޓާފުން ލައްވަ

ނޑުމެންނަށް އިނގޭ މިތަަނށް މި މައްސަލަ ލީމަރީއްޗަށް ވެސް ކުެރވޭނެ. އަ  ތަނުގައި ތިިބ ޕީ.ޕީ.އެމް  ވެސް މި ުޅގަ

އަޅާ  ކަންތައްތަކަށް ހުރަސް މި މެންބަރުން މިއަކަށެއް ވޯޓެްއ ވެސް ނުދޭނެކަން. އެކަމަުކ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މި

ނޑަކަށް ހަމަ އެްއގޮތަކަްށވެސް ނުިވސްނޭ. މި އުމުެގ ފުލުހުން އަނިޔާކުރާވަރުްނ ޤަމިހާރު މި ، ތަނުގައި ސަބަބެއް އަުޅގަ

ތި ބޭފުޅުްނެގ  ،މާހިސާބަށް ކަންތަްއ ދިޔައި އުމުަގއި ނޫެޅވިެގން. މިޤައުޅެނީ ިދވެހި ރަްއޔިތުންނަށް މި  މި

 ސަސާ ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭ ވާހަކަ.ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެބަ ވިާދޅުވޭ ފުލުހުންގެ މުައއް

 

 ން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވު

ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  އަްއޑޫ މީދޫ ާދިއރާގެޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު. 

ނުވޭ. އިްއޒަތްތެރި  ރޮޒައިނާ އާދަމް ނިޒާމީ މަްއސަލައެްއގެ ދަށުން އެްއވެސް ނިޒާމީ މައްސަލައެއް ފާހަަގކުަރއްވާަފއެއް

ނޑުމެން މަޖިލީހު ،ަގންނަވާނެމެންބަރުންނަށް އެނގިވަަޑއި  މަލުކުރަން އޮންނަ އެްއޗަކީ. ޢަ ގެ ަގވާިއދު އެއީ އަުޅގަ

 ފަަކށެއް މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުންގޮތަކަށް ބުނެަފއި އޮންނަ ެއްއޗަކާ ޚިލާ އެހެންވީމާ، މަޖިލީހުގެ ަގާވިއދުގައި ވަކި

ެގންދަނީ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ިރއަށް މިގެ މަސައްކަތް ކ5.1ުމަލުކުރެވޭކަށެއް ނޯންނާނެ. އެޖެންޑާ އައިޓަމު ޢަ

 މަށް ދަންނަވަން.އްޢާދެްއވުމަށް އަމީން އިިއވާ ސިޓީފުޅު މަޖިލީހަށް އިއްވަ ފޮނުއްވާފަ

 

 އިދާރީ މޭޒުން އިްއެވވުން:

މުޙައްމަދަށް. ވެދުން ސަލާމަށްފަހު ދަންނަވަމެވެ. ވަޒީރުންެގ  މަސީޙްهللا ޢަބްދުރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރަީއސް 

ނޑު ަޢްއޔަން ވީ  28ޮއކްޓޫބަރު  2015ޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ގޮތުގައި މަ ބޭފުޅުންގެ  ކޮށްފަިއވާ ދެބުދަ ދުވަހު އަޅުގަ

މަތީން ަރއްިޔތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރުހުން  ވަނަ މާއްދާެގ )ރ( ގަިއވާ ގޮތުގެ 129ނޫނުއަސާސީެގ ޤާ ،ނަންފުޅު

ޝަރީފް / ދަފްތަރު އަލްފާޟިލް ާއދަމް  -1ެދއްވުްނ އެދެމެވެ. އިިޖލީހަށް ހުށަހަޅުއްވަހޯއްދެވުމަށް ޓަަކއި އެ މަ

ލްފާޟިލް މޫސާ ޒަމީރު، އަ -2މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ެނޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ ކަމަށް.  ؛2762ނަންބަރު 

ޙައްރަްމ މު 16ކުެރއްވުްނ އެދެމެވެ. ބޫލުޤަޒަމް ކަމަްށ. އިޙްތިރާމް ރި މިިނސްޓަރ އޮފް ޓޫ ؛ނިވައިދޮުށގެ ތ.ބުރުނީ

 ން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް.ޔާމީهللا . ޚާދިމްކުމް ޢަބްދ2015ުރު ޮއކްޓޫބަ 29. 1437

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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 މި މައްސަލަ ދިރާސާކުރެްއވުމަށް ސަރުކާރު މަސްއޫލިްއޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިީޓއަށް ފޮނުވަން ނިންމަން. 

މަތީން  ވަނަ މާއްާދގެ )ދ( ަގއި ަބޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮތުގެ  115ނޫނުއަާސސީެގ ޤާޭޖގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ދިވެހިރާއް -5.2

ނޑައެޅުމަޤަބޭރު  ނަޑއަޅާަފއިވާ ދާއިށް ޓަކައި ދިވެހިާރއްޖެއިން އ.ދއުމުތަކަށް ރާއްޖެއިްނ ސަފީރުން ކަ މީ އަށް ކަ

ކުރެްއވުމަށް އްޔަންޢަހާލާ ޙަމީދު  .ރމީނާޒް، ޑ މަށް ހ.ޤާމަ  ގެޓިވްރެޒެންޓެމަނަންޓް ރެޕްމިޝަންގެ ޖެނީވާ އޮފިހުގެ ޕާ 

އެ މައްސަލައާ ގުޅޭ ދާއިމީ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވުމުގެ  ،ގޮތެއް ނިންމެުވމަށް އިވާފަިއވާ މައްސަލަ ދިރާސާކުރަްއވަފޮނުއް

 މަށް ދަންނަވަން.ޢާއްެދއްވުމަށް އަމީންއިިއވާ ސިޓީފުޅު މަޖިލީހަށް އިއްވަރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާ ފޮނުއްވާފަމައްސަލަ. 

ރޮޒައިނާ އާދަމަށް  ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ނިޒާމީ މައްސަލަެއއްަގއި ައއްޑޫ ީމދޫ ދާއިރާގެ  )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ވާަހކަދެއްެކުވން:

ރަލް ޖެނެ ށަހަޅާ މައްސަލަތައް ކައުންސެލްތޯ އަުޅަގނޑުމެން މި ހުމިހާރު ވިދާޅުވެެދްއވަންވީނޫން އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ނޑުމެން މިއަދުއިބާރާތް ަލ ުވމުގެ ކުރިން މި ަމއްސަ 8:30ވެސް މިތަނަށް އައިްއސަ  ކޮށްފައި ިލޔެދޭން. ައޅުގަ

ނޑުމެންެގ ވެސް އަޅު  ޖެހިއިރު 9އް ނޫޅުއްވާ. ންނެތަނަށް ވަޑައިގެ  ރަލް މިޖެނެ ހުށަހެޅިއިރުގައި ކައުންސެލް ގަ

 ...ހެއް ވަންޏާ ގޯހަކީ ކޮަބއިކަމެއްޭއގައި ގޯ ،ލަ ބަލައިގަނޭޯތ، ނުބަލައިގަނޭތޯމައްސަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ ހަމަ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އެދެން އްާޔ. ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ޝުކުރި  ،މެންބަރު. އަުޅގަ

އައްޑޫ ރަނގަޅަށް. ދެންމެ  ން ކުރިއަށް ގެންދެވީމާ ހުންނާނީ ރުން ވެސް ގަވާއިުދގެ ތެރޭަގއި ކަންކައިްއޒަތްތެރި މެންބަ

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ނިޒާމީ މައްސަލައެްއގަިއ، ނިޒާމީ މައްސަލަެއއް ހުށަހަޅުއްވާަފއެއް މީދޫ ދާއިރާގެ

އްސަލަެއްއގައި ހަމަ ނިޒާމީ މައްސަަލއެްއ ހުށަހެޅުއްވީމާ އަުޅަގނޑަްށ ނިޒާމީ މަ  އި،. އެހެންވީާމ، އެހެން ނަހައްދަވަ ނުވޭ

ނޑަެއޅުމުގެ ފުުރޞަތު ލިބިގެންދާނީ. އެޖެންާޑ އައިޓަމު  ވެސް ެއކަމާ ބެހޭ ގޮތުން ަވކި ގެ މަަސއްކަތް 5.2ގޮެތއް ކަ

މަށް ޢާއްދެްއވުމަށް އަމީންއިވަކުރިއަްށގެންދަނީ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވާފަިއވާ ސިޓީފުޅު މަޖިލީހަށް އިއް

އަޙްމަދުދީދީއަށް  އުތުުރ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެްނބަރު މާރިޔާ މައްޗަްނގޮޅީދަންނަވަން. ނިޒާމީ މައްސަަލއެްއގަިއ 

 ފުރުޞަތުއަރުވަން.
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 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 އުތުރު ދާއިާރގެ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ ވާހަކަދެްއކެވުން: މައްޗަންޮގޅީ

މި ަމޖިލީހުގައި އެއް މެންބަރަުކ ވިދާޅުާވ ެއއްަޗކަށް އަނެްއ މެންބަރުން ފުރައްސާރަކުރުމަށް  .ޒަތްތެރި ރަީއސްއިއް 

މަޖިލީހުގެ ރައީސް ފުރުޞަތުދެއްވާަފއި ހިނިފުޅުވަުޑވާފައި ިއންނަވާތީ އަޅުަގނޑު ކަންބޮުޑޭވ. މި މަޖިލީހުގައި ތިބީ މަދު 

 ޒާތީ ،ޖާގަދީ، އް ނެންެގވީމާ އެއަްށ ފުރުޞަތުދީތަނަންގަވަން ބޭނުންވާ ޕޮއިންޓު ންބޭފުޅު އަންހެން ބޭފުޅުންނެއް. އެ

ނޑު ދެކެނީ. މަޖިލީހުގެ ނިޒާމު ބެލެހެއްޓެވުމަކީ މަޖިލީހުެގ  އެތާ ތިބެވެންޖެހޭނެ ކަމަށްގޮތުން އެްއޗެހި ނުބުނެ  އަޅުގަ

ނޑު އެ ކަންކަން  އްސަ ޅުއައި ލިްއޔަތަކަްށ ވާއިުރ، ހިނިފުއޫރައީސްގެ މަސް  ައއްުޑައއްަސވަން އިންނަވާތީ އަުޅގަ

ނޑު ހަސޭހިތާމަކުރަން. އަދި ގަާވއިާދ ެއއްގޮތަށް އެ ބޭފުޅުންނަްށ އެކަްނ ނުކުރެްއވުމަށް ނަ  ތްތެރިވުމަށް އަުޅގަ

 ދަންނަވަން. ޝުކުރިްއޔާ.

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ  ްއޒަތްތެރި މެންބަރުއި ރު ދާއިރާގެމައްޗަންގޮީޅ ުއތުއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. ދެންމެ އި ޝުކުރިއްާޔ 

ނެންގެވި ނިޒާމީ މައްސަލަިއަގއި ދަންނަވަން. މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުަގިއވާ ގޮުތގެ މަތީން އެއީ ނިޒާމީ މައްސަލަެއއް 

ވާ ސިޓީފުުޅ އީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ ފޮނުއްވާފައި ގައި ރަ  5.2. އެޖެންޑާ އައިޓަމު ކަމުގަިއ ބަލަިއގަނެޭވކަށެއް ނެތް

 އިއްވައިެދއްވުމަށް ައމީންޢާއްމަށް ދަންނަވަން.މަޖިލީހަށް 

 

 އިދާރީ މޭޒުން އިްއެވވުން:

މަސީޙް މުޙައްމަދަށް، ވެދުން ސަލާމަށް ފަހު ދަންނަވަމެވެ. هللا ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރަީއސް އަލްފާޟިލް ޢަބްދު

މާއްދާގެ )ދ( ަގއި ބަޔާްނކޮްށފައިވާ ގޮުތގެ މަތީން ބޭރު ވަަނ  115ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޖުމްހޫރިއްޔާެގ ޤާނޫނުއަސާސީެގ 

ނޑައަޅާަފއިވާ ާދއިމީ މިޝަންެގ  ނަޑއެޅުމަށް ޓަަކއި ިދވެހިރާއްޖެއިން އދ.އަށް ކަ ޤައުމުތަކަށް ރާއްެޖއިން ސަފީރުން ކަ

ޢައްޔަންކުރުމަްށ  (035414Aޖެނީވާ އޮފީހުގެ ޕާމަނަންޓް ރެޕްރެޒެންޓެޓިްވގެ މަޤާމަށް، ހ. މީނާޒް ޑރ. ހާލާ ޙަމީދު )

ގަސްތުކުރާތީ އޭނަ އެ މަާޤމަށް ހަމަޖެއްސެވުމާ މެދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަމޝްވަރާ ހޯއްަދވައިެދއްަވއި، އެ 

މަޖިލީހުން ނިންމެވި ގޮތް އަްނގަަވއިދެްއވުން އެދެެމވެ. މި ސިޓީއާ ެއކު ހާލާ ޙަމީދުގެ ަވނަވަރާއި ިދވެހި ރައްޔިެތއްކަން 

 ބަރުޮއކްޓޫ 29. 1437މުަޙްއރަމް  16ބޫލުކުރެއްވުން އެދެމެވެ. ޤަ ކޮޕީ ފޮުނވީމެވެ. އިޚްތިރާމް އަންަގއިދޭ ކާުޑގެ

 ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް.هللا ބްދު. ޚާދިމްކުމް. ޢ2015ަ
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އެްއަގއި ައއްޑޫ މީ މައްސަލައަށް ފޮނުވަން ނިންމަން. ނިޒާ ވުަމށް ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީ މި މައްސަލަ ދިރާސާކުރެއް 

 އަރުވަން. ދަމަށް ފުރުޞަތުއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ރޮޒައިނާ އާމީދޫ ދާއިރާގެ އި 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ވާހަކަދެއްެކުވން: އަްއޑޫ

ނޑާ އަނު، ތަކުރާރުކޮށް ފޭދޫ ދާއިރާގެ އި މަނިކުފާ ިމތާގަިއ ކޮންވާަހކަތަެކއްތޯ މި ޅަިއގަެނގެން އްޒަތްތެރި މެންބަުރ އަުޅގަ

ނޑު މި ؟ދައްކަނީ ަގިއ  އްޒަތްތެރި ރައީސާ. މިތާއި އްސަލަެއއް ނަގަިއގެން މި ވާހަކަދަްއކަނީ މަ ްއސަތަނަށް އައި އަުޅގަ

ނޑާ ދުވަހަކު ެވސް ވާހަަކއެއް  ؛އަުޅަގނޑު މީނާއާ ވާހަކަެއއް ،ތަކުރާރުކޮށް ޒާީތވެގެން  ނުދަްއކާނަމޯ. މީަނ ދެން އަޅުގަ

 ؟މި ކާކުތަ  ؟ނުދައްަކިއގެންަގނޑު އެބަުއޅެންތޯ މީނަ ވާހަކައަޅު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ނެންގެވި ނިޒާމީ އިމެންބަރު. އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ ްއޒަތްތެރި އިޝުކުރިއްޔާ 

އްޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒަިއނާ އާދަމް ނެންގެވި ނިޒާީމ އި ރާގެ އަްއޑޫ މީދޫ ދާއި .ދަންނަވަން އިމައްސަލަިއގަ

 އްކަމުގަިއ ބަލަިއގަނެޭވކަށެ ެއއީ ނިޒާމީ ަމއްސަލަެއއް ،ަމޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގަިއވާ ގޮތުން  .ދަންަނވަން އިމައްސަލަިއގަ

 ރުވަން.އަށް ފުރުޞަތުތްތެރި ެމންބަރު އިބްރާހީމްދީދީއައްޒައި މައްސަލައެްއަގިއ ފޭދޫ ދާއިރާގެ ނެތް. ނިޒާމީ 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ ވާހަކަދެއްެކވުން: ފޭދޫ

ަށއިގެްނ ވަނޑު ނޯންނާނެ ދުވަހަކު ވެސް މިތާގައި މިހެން މެންބަރަކު ވާހަކަދައްަކވަނިކޮށް ްއޒަތްތެރި ރައީސް، އަުޅގައި

ނޑު މިތާގައި ވާހަކަަދއްކަ  ؛ބުރިއެނބުރޭހެން މީހެއްގެ ވަށައި އެނ ހެންބުރަމަރެއް ހަމަ ރަސްމީކޮށް ލިބޭ  އިައޅުގަ

ނޑީަގއި ވަށަިއގެ ޮކންމެ ދުވަހަކު ރޮަޒއިނާ މި ަގއި ވާަހކަދައްކަނީ.ވަގުތު  ނުޑގެ ގޮ ން އެނބުިރ ތަނަށް އަުޅގަ

ކަމެއް ކޮން  ސަލަ ަނގަިއެގން އަޅުަގނޑުވެސް ތެުދވެ ނިޒާމީ މައް އަޅުަގނޑު ިމއަދު ީތ،އަޅުަގނޑަށް އުނދަގޫކުރާ
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ނޑުގެ ޮގނީޑގައި. އެހެންވީމާ، މިއީ  ؟ކޮށްގެން ނޑުމެން މިހިރީ ހެނދުނު އައިސް އަުޅގަ މައްސަލައެއް ނޫންތޯ އަުޅގަ

 ްއޒަތްތެރި ރައީސް.އި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ންގެވި ނިޒާމީ އްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްާރހީމްދީދީ ނެއި ތެރި މެންބަރު. ފޭދޫ ދާއިރާގެ ްއޒަތްއިޝުކުރިއްޔާ 

 އްތުަގއި ބަލަިއގަނެވޭކަށެ ގޮެގ ަމޖިލީހުގެ ގަާވއިދުަގިއވާ ގޮތުްނ އެއީ ނިޒާމީ މައްސަަލއެއް  .ދަންނަވަން އިމައްސަލަިއގަ

 އަރުވަން.ބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމަށް ފުރުޞަތުއްޒަްތތެރި މެންއި އެްއަގިއ އައްޑޫ މީދޫ ދާއިާރގެ ނެތް. ނިޒާމީ މައްސަލަ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ވާހަކަދެއްެކުވން: އަްއޑޫ

ނޑުމެންނަށް ފުރައްސާކުރާއިުރގަމިތާ  .ްއޒަތްތެރި ރައީސްއި ްއޒަތްތެރި އިއި މި ކަްނކަްނ ބެލެހެއްޓުމަކީ ަގއި އަުޅގަ

 ؟ނޑު ައއިބީގެ ޮގނީޑގައި އިންދާގައްޒަތްތެރި ރައީސަށް އެބަ ފެނިވަަޑއިގަންަނވާތޯ އަޅު އި ިލއްޔަެތއް. އޫރައީސްގެ މަސް

 ...ކު މިުނޖެހޭނެ ތެދުވެގެން ކޮންމެ ދުވަހަ ؟ކަމެއްތޯ މިއީކޮން ؟ތަ އެ ބޭފުޅާގެ އުނުގަގއި އިންދާނުވަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގެވި ނިޒާމީ ްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ނެންއިމެންބަރު. އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ ްއޒަތްތެރި އިޝުކުރިއްޔާ 

 ިނޒާމީ މައްސަލަިއގެ ދަށުން ނިާޒމީ މައްސަލައެއް ފާހަަގކުރަްއާވފައެއް ނުވޭ. .ދަންނަވަން އިމައްސަލަިއގަ

 

 .މަޖިލީހަށް ތަޢާރުފުކުރަންޖެހޭ ބިލު . 6

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .މަޖިލީހަށް ތަޢާރަފްކުރަންޖެހޭ ބިލު، 6އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

އްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަްއމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަނިކު އި ދާއިާރގެ  ފަރާތުްނ، މަޑުްއވަރީސަރުކާރުގެ  -6.1

 ޓްރާންސްޕޯްޓ އޮތޯރިޓީގެ ބިުލގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން އިްއވުން.  ޓްރާންސްޕޯްޓ އޮތޯރިޓީގެ ބިލު.  ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ،
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 ހުށަހަޅުއްވާަފއިާވ، އޭިޝއަން ޚަލީލް هللاރު ޢަބްދުއްޒަތްތެިރ މެންބައި ލަންދޫ ދާއިރާގެ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، ނި -6.2

އިްއވުން.  ބެހޭ ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިންވެްސޓްމަންޓް ބޭންކުގެ މެންބަރަކަށް ދިވެހިރާއްޖެ ވުމާ

 ބިލު. ބެހޭ އިންފްރާސްޓްރަްކޗަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ބޭންުކގެ މެންބަރަކަށް ދިވެހިރާއްޖެ ވުމާ އޭޝިއަން

 

 . ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން.7

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން.، 7އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

ވަނަ މާއްދާެގ )ނ( އާއި އެ މާއްާދގެ )ބ( އިޞްލާޙުކުރެްއވުމަށް އެދި  179ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ  -7.1

ގޮުތގެ  މު ކޮމިޓީން ދިރާާސކުރަްއވައި ނިންމެވިއާއްގެ ިރާޔސަތުން ހުށަހަޅާފައިވާ އިްޞލާޙު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހު

އްޒަްތތެރި މެންބަރުންނަށް ފޮނުވުނު. މި ރިޕޯޓަށް ެއއްވެްސ އި ގައި  2015ބަރު ންނޮވެ  2ރިޕޯޓް. މި ރިޕޯޓް 

ކުޑަހުވަޫދ  ،އިބު މުޤައްރިރުއްމު ކޮމިޓީގެ ނައާނީ އިޞްލާޙެއް ލިބިފަެއއް ުނވޭ. މި ރިޕޯޓް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިެދއްވާ

 އްޒަތްތެިރ މެންބަރަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.އިތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު. ްއޒަތްއިދާއިރާގެ 

 

 ާދއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ޢާމިރު ވާހަކަދެއްކެވުން: ކުޑަހުވަދޫ

ަވނަ މާއްދާގެ )ނ( އާއި ެއ  179ޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ ްއޒަތްތެރި ރައީސް. ރައްޔިތުްނގެ މައި އާދެ، ޝުކުިރއްޔާ 

މު އާއް ،މާއްދާގެ )ބ( އިޞްލާޙުކުެރްއވުމަށް އެދި ރައްޔިތުންގެ ަމޖިލީހުގެ ރައީސް ހުށަހަޅުއްާވފައިވާތީ އިޞްލާޙު 

ެދކެވުުނ  ގޮުތގެ ރިޕޯޓް. ިމ ރިޕޯޓްަގއި މިކަމާ ގުޭޅގޮތުން ދިރާާސކުރެވި ކޮމީޓީަގއި ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމެވި 

އަދި މިކަމާ ގުޭޅގޮތުން  .އަދި މި ރިޕޯްޓގަިއ ކޮމިީޓގެ ހާޒިރީ ވެްސ ބަޔާންކުެރވިފަިއާވނެ .ވާހަކަތަްއ ބަޔާންކުެރވިފަިއވާނެ

ނިންމުން ވެސް ހުށަހެޅިފައިވާނެ. އެހެންވީމާ، މި ރިޕޯޓް މަޖިލީހުން ގޮތެއް ިނންމުމަށް ޓަކައި ައޅުަގނޑު ނިންމި

 ޔާ.ހުށަހަޅާލަން. ޝުކުރިއް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިުބ ްއޒަތްތެރި ނައިއްޒަތްތެރި މުޤަްއރިރަށާއި އި އްުމ ކޮމިޓީގެ އާގައި ްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މި ފުރުޞަތުއިޝުކުރިއްޔާ 

ނަޑއެޅިަފއި ްއޒަތްތެރި ެއހެން މެންބަރުންނަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. މިއިމުޤައްރިރަށާއި   1 ނީވަ ކޮމިޓީ ރިޯޕޓަށް ކަ

ސިކުންތު.  29މިނެޓު  14ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.ޕީއަްށ  59މިނެޓު  28ގަިޑއިރުގެ ބަހުްސގެ ަވގުތު. އެއީ ޕީ.ޕީ.އެމަށް 

މިނެޓު. ވަކި  3ސިކުންތު. އަދާލަތު ޕާޓީއަށް  18މިނެޓު  3ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.އޭއަށް  15މިނެޓު  7ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް 
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ނުޑ )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ލަން. މިނެޓު. ފުރުޞަތު ހުޅުވާ 3ނަށް މެންބަރުންޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްނުވާ ިއއްަޒތްތެރި  އަުޅގަ

 އުތުރު ދާއިާރެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީއަށް.  ރުޞަތު މި އަރުވަނީ މައްޗަންޮގޅީމިހާރު ފު

 

 :އުތުރު ދާއިާރގެ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ ވާހަކަދެްއކެވުން މައްޗަންޮގޅީ

ނޑުމެން މިތާނގައި އާއްމު ކޮމިޓީން  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، މިއަދު އަުޅގަ

ފޮނުއްވަިއގެން މި ނިންމަނީ ގަާވއިދުގެ ވަރަށް ބޮޑު މާއްދާއެއް ެއއްގޮަތކުން ބަލަންޏާ. އެއީ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ނައިބު 

ާރްއޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާ ލަތެއްަގއި ުނވަތަ ދިވެހިހާ ޔާ ނެތިއްޖެ ަރީއސުލްޖުމްހޫރިއް ރައީސަކީ ިދވެހިރާއްޭޖގެ

ރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާއަކަށް ލިބޭ ހުރިހާ  ،ވާއިރު ވާލުކުރަްއވާ ހުރިހާ ކަމެއް ުކރުމުގެ މަސްއޫލިްއޔަތު ލިބޭ މީހާ ކަމަށްހަ

، ނީ. އެހެންވީމާވަ ބައްޓަންުކރެވިފައި ނޫނުއަސާސީޤާގޮަތށް  ކަންކަން ޭއގެ ޒާުތގައި ނައިުބ ރައީސަކަށް ެވސް ލިބޭ

ނޑު ދަްނނަވާނީ ލަތެއްގަިއ އެހެން ހުންނަވާ ހާިމ ދަންނަވަންޖެހުނީ ނެތިއްޖެ  މިގޮތަްށ އެހެން ،މިއަދު ދެން އަުޅގަ

 މު ކަމަށް ނަގާއިރު މި ގަާވއިދު މިއަދު ހަމަޖެހިގެންދާ ގޮތަކީ ހަމަގައި އިތުބާރު ނެތް ،އެހެންވީމާ .ވާތީ ބޭފުޅާ ކަމަށް

ވަންޏާ  އެއީ ދެން ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ މިފަދަ މައްސަލައެއް ހުށަހެޅިއްޖެ ކަމަށް ،ވެސް ައޅުަގނޑުމެން ބޭނުންާވނެ

ސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ މިއަދު ވެްސ، މިއަދު ވެ ،އުޅޭ ވާަހކައަކީ  ވެސް ެއކަން ހިނގާނެ ގޮތް. އެއީ ދަންނަވަން މި

ވެސް ގާނޫނުަތްއ ހަމަޖެހިފައި އޮތް ގޮތުން  ވަގުުތ ހަމަގައިމު ކުަރްއވަން މިޤައުމުގެ ވެރިކަން އްޔާ ދެން މިނެތި

ތަނަށް ފޮނުވީކީ.  އެ ަނން މި ،ހުންނެވީ ނައިބު ރައީސަކަްށ ހުންނެވި ބޭފުޅެއް. އަޅުަގނޑުމެންނެއް ނޫން

ްއވެސް ކަމެްއަގއި އިން އެމި ،ެއ ނަން މިތަނުން ފާސްކުރީކީ. އަޅުަގނޑުމެންނެއް ނޫން ނޫން، އަޅުަގނޑުމެންނެއް

ނޑުެގ މައްސަލައެއް ނެތް ؛މިއަދު މި ގަާވއިދު ފާސްކުރާ ގޮތް ،ނަގަންޖެހޭނީކީ. އެހެންިވޔަސްޒިންމާ ކޮންމެ  ،އަުޅގަ

 ،ކަންކަން ާފސްކުރަްއވާނީ. އެހެްނވިޔަސް  ފުޅުން ބޭނުންފުޅުވާ ގޮަތކަށްގޮތަކަށް ތިޔަ ބޭފުޅުން ފާްސުކރެއްިވޔަސް. ތި ބޭ

ކަމަށް ދެކެްނ  ވެްސ ކުިރއަށް އޮތް ތާނގަިއ ެއކަން ހިނގާނެ ގޮތް ސްކުެރއްވުމަީކ ދެން ހަމަގައިމުފާ ފާސްކުރަްއވާ

ނޑުމެންނަށް މި ފެނިގެންދަނީ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިދު  ޔެފަިއ ައޅުަގނޑުެމން ހަމަ މިގޮތަށް ލި ؛ބޭނުންވޭ. މިހާރު އަުޅގަ

 ،ބަހުސްކުރެވޭ. އެހެންިވޔަސް މއަދު މި ފެންނަނީ  އެ ވާހަކަ މިތާ ވެސް ުކއްލި މަްއސަލަ ހުށަހެޅީމާ ކުރީަގއި

ން އަލުްނ ގަވާއިުދގެ ތެރެއި ،ޖެނެރަލާއި މަޖިލީހުގެ އިދާރީ ބޭފުޅުންނަކީ ގަާވއިދު އިޞްލާޙުކޮށް ލްމަޖިލީހުގެ ކައުންސެ

 ޔަތު އޮތްކަުމގައި ިތ ބޭފުޅުންެގ އަޣްލަބިއް ،ވާތީ ަލއިގެން އެހެން ގެންނަންޖެހޭ ބޭފުޅުން ކަމަށްއެ ބޭފުޅުންނަށް ވޯޓު

ނ ،ގެންދިޔަރީގައި ވެސް އޮތް ަގވާއިދުތަކާ ެއްއގޮތަށް ވައްދަުމންމި ބޭފުޅުންނަށް ހަމަ ކު ،ވިޔަސް  ޑުމެން އަުޅގަ

ނޑުމެން ހުށަހެޅީމާލިމައްސަލަަތއް ވެސް އެޮގތަށް  ގެންދިޔަމިތާނގައި ބަހުސްކުރަމުން  މިއަދު މިތާނގަިއ  ޔެފައި އަުޅގަ

 މާވަިޑޔާ ހިތޭ ބުނާ  ލަކުޑިބުރިއާއެއްކަލަ  ؛ގަާވއިަދކީ މަނިކުފާނު، ފެނިގެންދަނީ. އެހެންވީމާ ތަން މި ނުކުރެވޭބަހުސް

ގެ ހިތަކަށް ދެވިފައި އޮތް ެއްއޗަކަްށ މަސީޙްهللا ކަރަކަށް އިްނނެވި ޢަބްދުގޮތަށް މިއަދު މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދު ވަނީ ސްޕީ
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ކާލުމުގެ ފުރުޞަތު ވެސް މިތާނގައި އެ ވާހަކަަތއް ަދއް ނަށް ންތު ދައްކަިއގެން އަޅުަގނޑުމެމި ވެގެންދަނީ. ެއކި ޙުއްޖަ

 ،ަލްއވަމުން ތި ގެންދަވަނީ. ވީމާ، މަޖިލީހުގެ ގަވާިއދު މިއަދު އިޞްލާޙުކުރެވޭއިރު އަޅުަގނޑު ހަމަ ބޭނުންވަނީއިގެއްުލވަ

ނޑުމެން ކޮންމެ ދުވަހަކު އާ ޢަމަލުކުެރވޭނެ ގޮަތީކ  ،ުކރެވޭނެ ތައްޔާރުކޮްށގެން މިއަދު މި  ގޮތެްއ ނަހަދައި މިހާރު އަުޅގަ

ވެސް ޢަމަލުކުރެވޭނެ ގޮތްކަން ައޅުަގނޑުމެންނަށް ވަރަށް ސާފުކޮށް  މެދު ވެސް ރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާއާ ހަމަގައިމު

ނޑުމެން ،އެނިގގެން ވެސް ތި  ގެންދަން. ހަމަގައިމުއިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯުޓގައި ޢަމަލުކުރަމުން މި ތިބެގެން އަުޅގަ

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ަނއިބާ  މެދު ޢަމަލުކުރެވޭ ގޮތަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާއަކާ  ،ނަށް އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެބޭފުޅުން

 ިތ ބޭފުޅުން ،މިގޮތަށް އެަކން ކުރެޭވއިރު، ެއކަން އޮންނަ ގޮްތ. އެހެންވީމާ މެދު ވެސް ޢަމަލުކުރެވެންޖެޭހނީ. އެއީ 

ޓް ސެޓުކުރަްއާވއިުރ މިއަދު މި މަޖިލީހުގައި ޕްރެސީޑެން ގަާވއިދުތައް ނިންމަވަިއގެްނ ތި ބޭފުޅުން 

ނޑަށް ޔަޤީން އެކަްނ ޖެހެ ،ބަހައްޓަވާތިހަނދުމަފުޅު ންވާއިރަށް މަނިކުފާނު މިހެން މިކަން ކުރަންޖެހޭނެކަން. އަޅުގަ

ތެްއގަިއ ވެސް ާއއްމު ކޮމިީޓއަށް ގެންދަަވއިގެން އެހެްނ ގޮތަކަށް ނިންމަވާނެކަން. އަދި ޚާއްޞަ ގޮއަނެއްކާ 

ނޑުމެން ބޭނުންވެއްޖެ ކަމަށް ހުށަހަޅައިގެން ވަންޏާ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ ފެނޭ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު ައޅުގަ

ނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ ނޫންހޭ ވިާދުޅވާއިޞްލާޙުކުރަންވީ ނޑުމެން ހުށަހަޅާ އިޞް ،ތަން. އަުޅގަ ލާޙެއް ެވސް އަޅުގަ

ގެން. އެކަމަުކ، މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މޭޒުން ހުށަހަޅުއްވައިގެން ކިތަްނމެ ެވސް ވަޑައިނު  އިތިޔަ ބޭފުޅުން ވިސްނަ

ނޑުމެން ، ންނަވާތަން އެބަ ފެނޭ. އެހެންވީމާަތނަށް ގެ ގޮތަކަށް މަޖިލީހުގެ ަގވާއިދު އިޞްލާޙުކުަރއްަވއިގެން މި އަުޅގަ

އަދި އެނޫން މީހުންނަށް  ،ނިޔާ ލިބިމި ދަންނަވާލަނީ ނޫސްވެރިންގެ މިނިވަންކަމަށް އަރަިއގެން ނޫސްވެރިންނަށް އަ

ވެސް އަނިޔާ ލިިބގެންދާއިުރ މަޖިލީހުގެ ރައީސާއި މިތާ ތިއްބަވާ ޕީ.ޕީ.އެމް މެންބަރުން ވެސް ގެންނަވަންޖެހޭ 

ނޑުމެންނަށް މިތާ އެ ވާހަކަ ދައްކަިއެގން ،އިޞްލާޙެއް ގެންަނވަިއގެން ނަމަވެސް ކަންކަން ރަނގަޅުކުރުމަށް  އަުޅގަ

ނޫސްވެިރޔާ ރިޟްވާން ގެއްިލގެން އެ  ؟ކޮން މަސަްއކަތެއްތޯއޭ ކުެރވުނީ ހިސާބަށް ވީއިރު ވެސް މަށް މިއަދާބާރުއެޅުްއވު

ކުރެ އެއް ޮކމިޓީއަށް އެންމެ ކުޑަެވގެްނ ހޯމް މިނިސްޓަރު ވެސް  މައްސަލަ ހުށަހަޅައިގެން ދެ ކޮމިޓީން

މިއަދު ފެނިގެންދިަޔއީ ުކއްލިއަކަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު ލެޭވވަެރއް ނުވި. އެކަަމކު، އިހާޒިރުކޮށްލަިއގެން ސުވާެލއް އަހަ

ެވްސ މިހާރު .ތަން. ހަމަ އެ ބޭފުޅާ އޭރު ވެސް ހުންނެވީ ދަްއކަވާ ްއވަިއ އޭަނގެ މަިއންބަފައިންނާ ވާހަކަފުޅުބައްދަލުކުރަ

ގެ ަގވާއިދުަތއް ކުިރއަށް ހުންނެވީ އެ ބޭފުޅާ. ވީމާ، ަތންކޮޅެއް ޒިންމާދާރު ގޮތަކަްށ މިތާ ކަން ކުރެވޭނެ ގޮތަށް ަމޖިލީހު

 ެދއްވި ފުރުޞަތަށް.  ޝުުކރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް ވެސް އަޅުަގނޑު އެދޭނެ ގޮތް. ގެންދެވުމަކީ ހަމަަގއިމު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރުވަނީ ދެްއކެވުަމށް ފުރުޞަތު މި އަޑު މިހާރު ބަހުސްގައި ވާހަކަފުޅުޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. އަޅުަގނ

 މިރަށް. ޢާިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ 
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 މިރު ވާހަކަދެއްެކުވން:ޢާދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ކުޑަހުވަ

އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް ، އާދެ، ނިޒާމީ މައްސަަލއަަކށް އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތަްށ އެދުނީ. އެހެންނަމަވެސް

ތަނަށް ހުށަހެޅޭ އެއްެޗްއ  ލާނަން. އަޅުަގނޑު ޒިންމާދާރުވުަމކީ މިއިކަތުގައި ވާހަކަދައް ދެއްވީީތވެ ދެން ފުރުޞަފުރުޞަތު

ންގެ ބިެލްއ ހުށަހެޅުނީމާ ރައްޔިތު ؟ގުޭޅޮގތުން ވާހަކަދެއްކުންތޯ ޗެއް އޮންނަ ގޮތަކަށް އެ ބިލަކާބަލާފައި އެ ެއއް 

ން ލިބޭ އިޚުތިޔާރު ބޭނުންކޮށްގެން ހިތަށްއެރި ވަނަ މާއްދާގެ ދަށު 90ނޫނުއަސާސީގެ ޤާ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް 

ނޑު މި ދެންނެިވ  މިއީ އަޅުަގނޑުމެން ހަމަަގއިމު ؟ވާހަކަެއއް ދެްއކުންތޯ ެވސް ބަލައިލަންޖެހޭ ކަމެއް. ެއހެން އަޅުގަ

ނުޑމެން މި މަޖިލީހަށް ދެންމެ ހުށަހެޅިގެންދިޔަ އިޞް ؛ކަމަކީ  ،ލާޙަކީހަމަގައިުމވެސް، ހަަމގައިުމވެސް މިއަދު އަުޅގަ

 ވަނަ މާއްާދއަށް ހުށަހެޅިގެންދިޔަ އިޞްލާޙެއް. އެ އިޞްލާޙުަގއި ހަމަގައިމު  179ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަގވާިއދުގެ 

ގުޅޭ މަސައްކަތް  އެނިގވަަޑއިގަންަނާވނެ. ބަޖެޓާ ވެސް ބައްަލވައިެލްއވީމަ ެއ އިޞްލާޙަކީ ކޮން އިޞްާލޙެއްކަން

މަޖިލީހުގެ  ،އެކު އެކަން ކުެރވޭނެ ގޮތްތަެކއް ހެދުމަށް ޓަކައި ންނަށް ފަސޭހަކަމާހުގެ މެންބަރުރައްޔިތުންގެ މަޖިލީ

މިފަދަ ، އިޞްލާޙު ސިަފުކރަނީ. އެހެންވީމާ ގޮުތގައި އަުޅަގނޑު މި ގެރައީސް ފޮނުވާފަިއ އޮތް ިއޞްލާޙެއް

 ިވ ވާހަކަތަެކއް ދަްއކައިފި ކަމަށްއިޞްލާޙުތައް މިތަނަށް ހުށަހެޅިގެންދާއިުރގައި އެ އިޞްލާުޙގެ ތެރެއިން ބިނާކުުރވަނި

ވެސް ެދކެން.  ކަމަށް ައޅުަގނުޑ ހަމަގައިމު އެކު ދާނެ ސައްކަތް ވަރަށް ޒިންމާދާރުކަމާމި މަޖިލީހުގެ މަ ވަންޏާ

ނޑުމެން ކޮންމެ މެންބަރަކު މި މައިކު ބޭނުންކޮށް، އެހެންވީމާ މި  ގެން ވާހަކަދަްއކާއިުރގައި ހަމަމި މަޖިލީހުގައި ައޅުގަ

ނެވިހެން ކުށްވެރިނުވާީތވެ ބޭނުންހާ އެއްޗެއް އަދި ކިަޔަކސް އެއީ އަދި އެންމެ ޒިންމާދާރު މަސައްކަތަކަށް ެވގެނެްއ ދެން

ނޑު ދަންނަާވނީ ނޑުމެން އެންމެންނަކީ މި މަޖިލީހުގައި ހަމަ ރައްޔިތުން އިންތިޚާބުކޮްށގެން  ،ނުދާނެ. އަޅުގަ އަުޅގަ

ބިލުތައް ދިރާސާކުރުމާއި، ބިލުތަުކގެ  ،އިށް އިޞްލާުޙ ހުށަހެޅުމާބިލުތަކަ ،ާވތީވެ އައިސް ތިބި ބަޔަކަށް

ނޑުމެން އެންމެން ެވސް ؛މަސައްކަތްކުރުން މިއަުދ މި  ؛ކޮްށގެން ،ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެކޭ. އެހެްނީވމާ މިީއ އަުޅގަ

، އެހެްނވީމާ ؟ންތޯެނތީ ކީްއވެގެ އްސައި ރަނަގޅު އިޞްލާޙެއް އައި ހިސާބަށް މީގަހުށަހެޅިގެންދިޔައިުރގައި ވެްސ މިހާ

މެންބަރުންގެ މައްަޗްށ  85އެކު ދައްކަންޖެހޭ ވާހަކަެއއް. ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގައި  އަޅުަގނޑުމެން ޒިންމާދާރުކަމާ މިއީ

ނޑިތަަކކަށް ވެ. މަނިކުފާނުގެ ިއސްތަށިފުޅާ ދިމާލުގައި އިންނަ ވާތީ  ހަމަގައިމުވެސް މި އެކުެލވިގެްނވަނީ ެއއީ ތަފާތު ސިކު

ނޑުމެން ކޮންމެ މީހަކާޮއވޭއެބަ َوأَْمُرُهْم ُشوَرٰى بَْينَُهمْ ކޮޅު ފެންނަންޖެހޭނެ. ބާރާތްއި ވެސް މަޝްވަާރކުރަން.  . އަުޅގަ

ނޑުމެން އެ މަްއޗަށް ތަބާވުްނ  ނޑުމެން ޭބނުންކުރަންޖެހޭނީ އަޅުގަ އެކަމަުކ، މަޝްވަާރގެ ިރވެިތ އުސޫލު އަުޅގަ

ނޑުމެން ައމިއްލައަށް  ، ން. އެހެްނވީމާހުގެ ގަާވއިދުަގއިވާ ގޮތުގެ މަތީޮއތް މަޖިލީ ފާސްކޮްށގެން މިލާޒިމުކުރަން އަުޅގަ

ަވނަ މާއްދާގެ ދަށުން އާއްުމ  94މަޖިލީހުގެ ގަާވއިުދގެ  ،އޮތީ ހުށަހަޅާފައި ގަާވއިދު ވެސް އިޞްލާޙުކުަރން މި



13 

 

އި ފެްނނަ ގޮތެްއ ނިންމަވައިެދއްާވ މިކަމުގަ ، ާޔރެއްެގ ދަށުން އެކަްނ ކޮށްފަ. އެހެންވީމާތިކޮމިޓީއަށް ލިިބގެންވާ އިޚް

 އަވަހަށް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މިހާރު އަޅުގަ

 ޙިލްމީއަށް. هللا މެންބަރު ސަޢުދު

 

 ލްމީ ވާހަކަދެްއކެވުން:ޙިهللا ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދު

ވަނަ މާްއދާގެ )ނ( އާއި )ބ( އަށް  179ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ 

ގެނެވިަފއިވާ އިޞްލާޙަށް ައޅުަގނޑު ތާއީުދކުރާ ވާހަކަ ދަންަނވަން. މި އިޞްލާުޙގެ ސަބަބުން އަޅުަގނޑުމެްނގެ ބަޖެޓުެގ 

ނޑު ުއްއމީދުކުރަން. ހަމައެއާއެީކގަިއ ކަމަށް އަޅުގަ އަދި ކަންތައްތައް ނިމިގެންދާނެ ،އަވަސްވެ  ބަހުސްގެ މަރުޙަލާ

ނޑު ފާހަގަކުރަން. ޚާއްޞަ ގޮތެްއަގއި ަގވާއިދުްނ މި ގަވާ މިނޫނަސް އިދުަތކަށް ބަދަލުތަކެއް ގެންނަންޖެހޭކަން އަޅުގަ

 މި އެއްޗެހިތަކާ  ިއ،ގޮތަކާ ޒިރުނުވާ މެންބަރުންނަށް ހަދާނެ ގަިޑއަށް ހާ އި،ގޮތަކާ ހާޒިރުނުވާ މެންބަރުންނަށް ހަދާނެ

ނޑު ގަބޫލުކުރަނީ. އާދެ! އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ދޭތެރޭގައި ދެންމެ  .ވެސް އެބަ ގޮތްަތެކއް ވިސްނަންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަ

 ،ޔާކުާރ ވާހަކަ އަނި ނަށްނޫްސވެރިން  .ނޫްސވެރިންެގ ވާހަަކދައްކާ ވާހަކަ ،އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުެރވުނު

ނޫން ކަމަށް  ނޫސްވެރިންނަށް އެހެން ކަންތައްތައް ކުރާ ވާހަކަ ދައްާކިއރު ނޫސްވެރިން ކުރާ އަނިާޔ ވަކި ކުަޑއެއް

ނޑުމެންނާ ބެޭހ އަޅުަގނޑަްށ ދަންނަވަންޖެހިދާނެ. އާދެ! ާރއްޖެ ޓީ.ވީަގއި އުޅުްއވާ މުޙް ސިުނ ކިާޔ ބޭފުޅަކު އަުޅގަ

ޢުކުރީމާ އިނޫނިއްޔާ އޮންލައިންަގއި ޝާ ،ުޢކޮށްއިތަކެއް ތައްޔާުރކޮށްލަިއގެން ނޫހުގައި ޝާގޮތުން ވަރަށް ހުތުރު ރިޕޯޓު

ތިމަންނައަށް ފެންނަ އެއްޗެއް ތިމަންނަ ލިޔެލީއޭ. އެހެންކަމަށްެވއްޖެއްާޔ  ،ގުޅާލީމާ އޭނަ ވިދާޅުވީ  ށްއަޅުަގނޑު އޭަނއަ

 ،މުޅިން ޙަޤީޤަތާ ޚިލާފު އެްއޗެހިތަކެއް ލިޔެަފއި ،މިއީ މި ހާލަތު އޮތް ހިސާބަކީ. ތާކުންތާކުނުޖެހޭ އެްއެޗއް

ގޮތަށް ލިޔެޭވނޭ ކިޔާފައި މިކަހަލަ ގޮތަކަްށ  ފެންނަ އަށްތިމަންނަ ،ތިމަންނައަށް ފެންނަ އެއްޗެްއ ތިމަންނަ ލިޔުނީއޭ

ވެްސ  ދެކޮޅަށް ވާހަކަދަްއކާއިރު މި މީހުންނަށް ހަމަ އަދަބުދޭންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑު ގަބޫލުކުރަނީ. އެހެންވީމާ،

 ،ގޮތަށް. އެހެންީވމާ، އެ އުސޫލުން ބަލާއިރު  އެކަން އޮންނަންވާނެ. ނޫްސެވރިން ލިޔަންޖެހޭނީ ރަނގަޅަށް ބަލާފައި ހެޔޮ

ނަޑށް މިއަދު މި ހުށަހެޅިފައިވާ  އަޅުަގނޑު ގަބޫލެއް ނުކުރަން އެއީ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮެތއް ކަމަށް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

 ރާ ވާހަކަ ދަންނަވަމުން އަޅުަގނުޑގެ ވާަހކަ ނިންމާލަން. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އިޞްލާޙަށް ތާއީދުކު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:



14 

 

ނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި މެދުހެންވޭރު ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި އަރުވަނީ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަ

 މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމަށް. 

 

 ންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމް ވާހަކަދެއްކެވުން:މެދުހެ

 ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. މިއަދު މި ހުށަހެޅިފައިާވ މައްސަލަައކީ ޙަޤީޤަތުަގއި އަޅުަގނޑަށް ހަމަ ޔަޤީނުން 

ގަބޫލުކުެރވޭނެ ވެސް މި ގަާވއިދަށް ރައްިޔތުންގެ މަޖިލީހުގައި މި ގެންނަމުންދާ ބަދަލުތަކަކީ އެްއގޮތަކަްށވެސް 

ފެންނަނީ. ބަޖެޓު  ތަން މި ެވސް ދިމާވީމާ ހަމައެކަނި އެއާ ގުޭޅގޮތުން ބަދަލުގެންނަ ކަެމއް ބަދަލުތަކެއް ނޫން. ކޮންމެ

ރަީއސް  އަށްބަޖެޓު ހުށަހަޅާ ދުވަހަށް ހުށަނޭޅުނީތީވެ މިސާލަކަށް ދެން ގެންނަންވީ ބަދަލެއް ގަާވއިދު ކޮމިޓީ ،ހުށަހެޅީމާ

 ،ްއޔާ އަނެއްކާ ވިދާޅުެވއްޖެ .ބޭފުޅުންގެ ބޭފުޅުން މުޤައްރިަރކީ ވެސް ތި، ދު ކޮމިީޓއަށް ފޮނުއްވާފައިސިޓީއެއް ަގވާއި

ލާނެކަން އޭގެ ކޮންމެ މެންބަރަކަށް ވެސް އެބަ އެނގޭ. މިތާތެރޭގައި އެ ރޫުހ  އެކަން ނުކޮށްފިއްޔާ ގެންގޮްސ ޖަލަށް

ނިޑވަެޅއްަގއި އަނެްއކާވެްސ ހައްަދވާ ޔާ އެބައޮތް. މެންބަރުންނަށް ބިުރދެއްކުމުެގ ރޫހު އާދަ  ޚިލާފަށް މިތާތެރޭގައި އޮތް ދަ

ބަލަނީ. އެހެންވީމާ، ަބޖެޓު ވެސް ހުށަހަޅަންޖެހޭ  މި މައްސަލަތަްއ މި ިއގެންރައީްސ ސިޓީެއއް ޮފނުވާލަ ،ގޮތަކީ

 ބަދަލެއް ގެންނަނީ. ކޮންމެ  ގޮތަކީ ަރއީސް ިސީޓއެއް ފޮުނވާލަިއގެން ގަާވއިދަށް  ދުވަހަށް ހުށަނޭޅީމާ ދެން މި ހައްދަވާ

ވެސް އެކަމެްއ ހުށަހެޅީމާ ދެން ގަާވއިދަށް ބަަދލުގެނެވޭތޯ. މިހާރު ބަޖެުޓެގ ޙަޤީޤަތަކީ ައޅުަގނޑުމެން  ކަމެއް

ނަޑއެިޅގެން ލިޔެފައި  އިނޫނުއަސާސީގަ ޤާ ބަޖެޓު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ވަކި  ،ެވސް ާގނޫނުތަކުގައި ވެސް އެބަޮއޭވ ކަ

އޮތީ ކުއްލިައަކށް ބަޖެޓު ވެސް ހުށަހަޅާފަ.  މި އި،ދުވަހަށް ހުށަނާޅަ ެހއް. ެއހެންނަމަވެސް، އެވަކި ދުވަ .މުއްދަތެއް

ނޑުެމން ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ާވހަކަދައްކަން ތިބި ފަރާތްތައް އިދޭތެރޭ ވިސްނަ އެކަމާ ނުަލްއވާ އަނެްއާކވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެން ރަްއޔިުތން ތަމްސީލުކުރަން ތިބި ފަ ރާތްތައް ދައްކަން އޮތް ވާހަކަ ނުވަތަ ބަޖެޓު ދިރާސާކުރުމުގެ ނުވަތަ އަުޅގަ

ނޑުމެން ވާހަކަަދއްކަން މި  އޮންނަނީ މި އިޞްލާުޙގަިއ  ބަދަލުގައި އެއަްށ ަވގުތުނުދީ ކުއްލިައކަށް ހުށަހަޅާ ދުވަހު ައޅުގަ

ނޑުމެން ތާއީދުކުރާނެ ލާޙުތައް ބަލައިގަެނވޭނެ ގޮެތއް ނުވަތަ މި އިޞް  ،ވެސް. އެހެްނވީމާ، މިފަދަ ިއޞްލާޙުތަކަށް އަުޅގަ

ނޑުެމން ގަބޫލެއް ނުކުރަން. އެހެންނަމަވެސް، ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގައި މިހާރު  އޮތް ކަމަކަށް އަުޅގަ

ނޑު ގަޫބލުކުރާ ގޮުތގައި ސަރުކާރުން ވިދާޅުިވ ގޮެތއް ހައްަދވަން  ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގިނަ ެމންބަރުންނަކީ އަުޅގަ

ޭބފުޅުން ފޮނުވި ކޮންމެ އެްއޗަކަށް ާއއެކޭ ވިދާޅުވަމުން  ބޭފުޅުން ކަމުގައި ވާތީެވ، އެތައްޔާރަށް ތިއްެބވި 

ނޑުމެން ނިޒާމީ ނުކުތާއެްއގެ ދަށުން އެްއޗެްއ  ވަަޑއިގަންަނވާނެ. އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް ތަކުރާރުކޮށް ވިދާުޅވޭ އަުޅގަ

ނޑައެިޅގެން ަގވާިއދުގައި ،ކަމުގައި ވީނަމަެވސް ދެންނެވި ނޑުމެން ތެދުވެ ދެންނެިވ  ނުވަތަ ކަ ކަމެއް އޮތް ގޮތަށް އަުޅގަ

 .ނޫން އެހެނެއް .ގެންދަނީ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދާ ެއްއގޮތަށޭ. ނޫން ތިމަންނަ މި ،ކަމުގައި ވީނަމަެވސް ރައީސް ވިދާޅުވާނެ 

ސް ތުންގެ މަޖިލިރައީސް ބޭނުންފުޅުވާ ގޮތަކަށް ރައްޔި .މަނިކުފާނު ތި ގެންދަވަނީ މަނިކުފާނު ބޭނުންފުޅުވާ ގޮތަކަށް
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ޫނން. ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ  ގޮަތކަށް ފަހަރެއްަގއި ވެްސ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގަިއ އޮތް  ނީ.ގަހިން

 އި މިހާރު އޮންނާނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދު އެކުަލވާލަ ،ނަމަ ގޮތަށް ކަްނކަން ކުރަމުންދާ ގަާވއިދުަގއި އޮތް

ނޑުމެން މި މަޖިލީހުން ފާސްކުރީ ގަާވއިދެއް އިޞްލާޙުކޮށްފަިއ މި  ބަރާބަރު ނިމިފަ. ދެ އަހަރު  ވެގެންދިަޔއީ އަުޅގަ

ތަނަށް ގެންނަން މަޖިލީސް ހުޅުވުން ދުވަހު. ކޮބައިތޯ ެއ ަގވާއިދު؟ ކޮންކަމެއްތޯ ވީ؟ އޭެގ ބަދަލުަގއި ރަީއސް 

ެދއް ކޮމިޓީއަށް ގެްނގޮްސގެން އެބަ ބަދަލުކޮށްލަިއގެްނ ބޭނުންފުޅުވާ ގަާވއިދެއް ުނވަތަ ސަރުކާރުން ބޭނުންފުޅުވާ ގަވާއި

ހިނގާ ސް ގަާވއިދުން ނުރަނގަޅު. އެހެންވީމާ، ކިިހނެއްތޯ ދެން ރައްޔިތުންގެ ަމޖިލި ކަންަތއްތައް އެންމެ ގެނެވޭ. އެ

ނުޑމެން ކޮންކަމެއްތޯ އުއްމީދުކުރަނީ؟ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ފަރާތުން  ވެްސ ތަނެއްަގއި ދެން އަޅުގަ

ތާރު ވެރިކަމެްއ ހިންގުމަށް ޚް ދުމުޚުއަޅުަގނޑުމެން ކަެމއް ުއއްމީުދކޮށްގެންނެއް ުނވާނެ ކަެމއް ަރނގަޅަށްދާނެ ކަމަކަށް. 

ދަނީ އަޅުަގނޑުމެން މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން ފެންނަމުން.  ސީދާ ބައްޓަންކުރާ ހުރިހާ ކަންތައްތަކެއް މި

ވިދާުޅވާނެ ރިޕޯޓަކަށް އިޞްލާޙު ނުފޮނުވާ ވާހަކަ.  ،ކަމަކީ ާވންޖެހޭ ކަންތައް. ދެން އަނެއްމިއީ އަޅުަގނޑުމެން ކަންބޮޑު 

ނޑުމެން ފޮުނވާނީ؟ ދަންަވރު އަންނާނީ ރިޕޯޓު. ދެން  އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، ކިހިނެއްތޯ ރިޕޯޓަށް އިޞްލާޙު ައުޅގަ

ނޑުމެން އިޞްލާޙެއް ފޮނުވާނީ؟ ގަޑިއިރު އަުޅަގނޑުމެން ރިޕޯޓަށް އިޞްލާޙު ފޮނުވަން.  އޮންނާނީ ދެ ކިހިނެއްތޯ އަުޅގަ

ނޫީނ  ،މި ރިޕޯޓު ތައްޔާުރކޮށްފަިއ އޮތް ރަނގަޅުކަމުން ،ރުވެިރކަމާ ެއއްކޮށް އެބަ ވިދާޅުވޭ ޚްއެހެންވީމާ، ވަރަށް ފަ

ނޑުމެންނަށް  .ނޫން ވަނީކީ ނުކުާރ ާވހަކަ. އެހެނެއް ރަނގަޅުކަމުން މިކަން އްކޮމިޓީން ދިރާސާކުރިލެ ވަގުުތ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އިޞްލާޙެއް ެވސް ނުފޮނުވޭ ،ނުދޭތީވެ  . މިވެސް ނޯވޭ ލާނެ ވަގުތެއްއިއަޅުަގނޑުމެންނަށް ބަލަ .އަުޅގަ

ނޑުމެްނނަށް އިޞްލާޙު ލިބުނުކަން. އެހެންވީމާ، މިފަދަ ވަރަކަށް  ،ތަނަށް އައިސް ވަންނައިރު ެއނގެނީ ރޭގައި އަުޅގަ

ނޑުމެން ުއއްމީދުކޮްށގެންނުާވނެ ކަންނޭނގެ މިހާރުމިފަދަ ގޮތަކަށް ކަންކަން މި މަޖިލީހު ދެން  ،ގައި އޮތްއިުރގައި އަުޅގަ

 ،ބޮޑު ރަނގަޅުތަކެއް އަޅުަގނޑުމެްނގެ މި ސަރުކާރު ހިންގަން ނުވަތަ މި ޤައުމު ހިންގަން އޮތް ފަރާތްތަކުން ވަކި މާ

ނޑެއް ހަމަ ޔަޤީނުން .މަކަށްކަ ބޮޑު ރައްޔިތުންނަށް ކަންތައްތަކެއް އެިދގެން ކަންތައްަތކެއް ވާނެ މާ ވެސް  އަުޅގަ

ވެސް  ުނކުރަން. ރާއްޭޖެގ ނޫސްވެރިންތަކަކަށް ފުލުހުްނ ހަމަލާދިންކަން މިއީ އަުޅަގނޑުމެން އެންމެން އުއްމީދެއް

ނގަުޅ މީހުން އެތާތެރެއަށް ވެއްިދއިރުަގއި ނުވަތަ ފުލުހުންގެ ބެލުމަށް ގެންދިޔައިރުަގއި ތިބީ ރަ ކަމެއް. އެ ގަބޫލުކުރާނެ

ނޑުމެން ބޭނުންވާ ކަންފަތްމަތި ގެއަނެކަކު  .ހާލުގައި. ނިކުތްއިުރގައި އެކަުކގެ ލޯ ދުޅަވެފަ ހެޔޮ  ދުޅަވެފަ. މިއީ އަޅުގަ

ފެނޭ. މިހާުރ  ތާރު ވެރިކަމެްއ ހިންގަން ބޭނުންވާ ގޮުތގެ ކަްނތައްތައް އެބަޚްދުމުޚު ،ތާރު ސަރުކާެރއްޚްދުމުޚުގޮތްތޯ؟ 

އޭގެތެޭރގައި އުޅެަފއި ހުންނެިވ ބޭފުޅެއް. އެމް.އެން.ޑީ.އެފް  ،ނެީވ އެކަންތައްަތއް ތަޖުރިބާކޮށްހޯމް މިނިސްޓަރު އެ އިން

ނޑުމެންނަށް މި ޚަބަރު  ބޭފުޅުން ނިކުންަނއިރުަގއި ބެކްބޯން ނީންނަ ތެރެއަށް ކުރިން ތަޙުޤީޤަށް ަވއްދަވާ ކަމަށް ައޅުގަ

ނޑުމެން މިގާއެ ސަ ،ނެޑއްަގއި. އެގޮތަށް ވަންނަނީ. ނެރެނީ އަިށގަ އި ލިބެނީ. ރަނގަޅަށް ހިނގާފަ އުޅެީނ  ފަްތ އަުޅގަ

ނޑުމެން އެކަންތައްަތއް ނުެވގެންތޯ މި ގަވާއިދުަތކަ މި ގާނޫނަށް  ށް،އަނެއްާކވެސް ދިވެހިާރއްޖޭަގިއ ފަށަންތޯ؟ އަޅުގަ
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މީހުްނ  އެ ބަދަލުަގއި ގެގޮތެއް  ފަސޭހަވާނެ ،ގެންނަނީ؟ ރައްޔިތަކަށް ރަނގަޅެއް  މިކަހަލަ ބަދަލުތައް މި

ބަދަލުގެެނވޭތޯ އެަބ މަސައްކަތްކުރޭ. އެހެންވީމާ،  ކަށްމީހުންނަށް އަނިޔާވާނެ ކޮންމެވެސް ަގވާއިދަ އެ އި،ނިކަމެތިކޮށްލަ

ނޑުމެން ގަބޫލުކުރާ ނިޑވަުޅަގިއ  ގޮތުަގއި މި ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ަގވާިއދަށް ގެންނަ ކޮންމެ ބަދަލަކީ އަުޅގަ ދަ

ގޮތުން ަރއްޔިތުން  ުލކުެރވޭނެ ަގާވއިދުތަކެއް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް، ކަންދިމާކުރިއަޅުަގނޑުމެންނަށް ގަބޫ

ގޮތަަކްށ  ނޫން މިތާ ސަރުކާރު ތަމްސީލުކުރަން ތިބީކީ. ސަރުކާރުން ބުނި ތަމްސީލުކުރަން ތިބި މެންބަރުންނެއް

ނޑުމެންނަށް ފެންނަނީ.  ންދާގޮތަށް ނިންމަމު ތަނަށް އަންނަ ކަންކުރަން ތިބި މެންބަރުން ވީމާ، ގަާވއިދު މި ތަން އަޅުގަ

ނޑު ހަމަ  އެހެންވީމާ، ަރއްޔިތުންނަށް ނިކަމެތިވާ ގޮތަށް ގިނަ މެންބަުރންތަކެއް މިތާ ޢަމަލުތައް ހިންގަމުންދާކަން އަުޅގަ

 ައދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަރއީސް... ،ވަރަށް ބޮޑަށް ކުްށވެރިކޮށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި  ގެަމނަފުށީއަރުވަނީ  އްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މިޝުކުރި

 މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާނަށް. 

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާން ވާހަކަދެއްކެުވން: ގެމަނަފުށީ

ަމޑުން ތި  ަގއި ިއްއޒަތްތެރި ރައީސްހާލެއް  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އަޅުަގނޑަށް ނޭނޭގ އެްއވެސް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުަގއި ހެދިފައި އޮންނަ ަގވާއިދުތަކާ ވެްސ ޚިލާފަށް ބައެއް މެންބަރުން  ކަެމއް. އިންނަވަނީ ކީްއވެ

ެއގޮތަށް އެކަހަލަ ބަހުރުަވއަކުން ވާހަކަދަްއކާއިރު ވެސް މަިނކުފާނު ތި އިންނަވަނީ ހަމަ  ،މިކަމެއް ނުވާނޭ

އްަސވަން. ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް ވެސް އިޚްތިޔާރު ލިބިގެންޭވ ގަވާއިދަށް ގެންނަން ހުރި އަުޑއަ

ނޑު މު ކޮމިޓީގައި އަދި އެހެނިހެން އްއާ ،އަންނަނީ މެންނަށް ފެނިގެން މިއިޞްލާޙުތައް ހުށަހެޅުމުގެ އިްޚތިޔާރު. އަުޅގަ

ަވޑައިުނގަންަނވަނީ. އެ ވާހަކަ ަދއްަކވާ އަށް ވެސް ފުޅުން ކޮމިޓީރާއިރު ބަެއއް ބޭކޮމިޓީތަކުަގއި ވެސް މަަސއްަކތްކު

ެލްއވުމުެގ އިމި މަޖިލިސް ތަޅުމުގައި ހަމަެއކަނި ާވހަކަތަކެއް އިްއވަ ،ށް ެވސް ވަަޑއިނުގަނެ އަބައެއް ބޭފުޅުން ކޮމިޓީ 

މިީޓތަކުގެ ެއޓެންޑެންސް ހުރި ަލއްވާ! ކޮއިމަޤްޞަދުގައި ވާަހކަދައްަކވަނީ. މިހާރުވެސް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ބައްަލވަ

ލަްއވާ މިދެންނެވި މެންބަރުން ކޮމިޓީތަކަށް ބަރާބަރަށް ވަޑަިއގަންނަވާޯތ. ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން އިގޮތް ބައްލަވަ 

ވާހަކަދަްއކަާވއިރު ރައްޔިތުްނެގ ޚިޔާލު ކޮމިޓީތަކުގައި ހިަމނައިގެން ނޫނިއްޔާ މި ަގާވއިދު އިޞްލާޙުވާނެ ގޮތެއް 

ނޑުމެން ކިތަންމެ ވާހަކަދެްއކިަޔސް އެ ބޭފުޅަުކ ނިސްބަތްާވ ނޯންނާނެ އި އްޒަތްތެރި ަރީއސް. މި ތަޅުމުގަިއ އަުޅގަ

އޮތީ. މީގައި މި  ވާހަކަަދއްކަން އެބަ ޖެހޭ. މިއީ ވަރަށް ސާފުކޮށް ދިވެހިބަހުން ލިޔެފައި އޮތް އިްޞލާޙެއް މި އިކޮމިޓީގަ

އިތުރަށް މެންބަރުން ވަކި  ގެ މަތީން މެންބަރުންނަށް ދެވޭ މަޢުލޫމާތު އޮންނަނީ މި މާއްދާ )ށ(ގަިއ ބުނެފައިވާ ގޮުތގެ



17 

 

ސް ުކރިއަށްދާ މުއްދަތުގެ ތެޭރަގއި އެ މެންބަރަކަށް އެ މަޢުލޫމާތު ހުމަޢުލޫމާތެއް ހޯދަން އެދިއްޖެ ހިނދެއްގައި ބަޖެޓު ބަ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ޓްރެޜަރީ ފޯުރކޮށްދޭންޖެހޭނޭ. މަޢުލޫމާތުތައް  މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް

ލެއްގައި ނެތޭ މަޢުލޫމާތު ހާެއއްވެސް  އިބޭނުންވެގެން އެދުނީމާ އެ މަޢުލޫމާތުތައް ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭނެ ވާހަކަ. މީގަ

ށް  ޢަޟޫއުވަރަްށ ސާުފކޮށް އޮްތ  ވާހަކަެއއް މިީއ. އެކަމަުކ މި މަ، ފޯރުކޮށްދޭންނުޖެހޭނެ ވާހަކައެްއ. އެހެންވީމާ

ނޫްސވެރިންެގ ާވހަކައާއި ަމގުމަތީގެ ވާހަކަތަާކއި އެަތއް  ވާހަކަތަެކއް ިމ  އިތަނުގަ ވެސް މި  އި ކަދަްއކާއިުރގަވާހަ

ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް ތި އިންނަނީ ހަމަ މަޑުން. މިއީ ނިޒާމީ  އިދައްާކއިރުގަ  ނުގުޅޭ ެއތައް ވާހަކަ ޢާޟޫއުދައްކަނީ. މަ

 އި ބޭފުޅުން ނަންގަވަިއގެން އެ ބޭފުޅުންގެ އަމިއްލަ ާޒތީ ވާހަކަތައް ދައްާކއިރުގަ  ނިޒާމީ ނުކުތާ ނަންގަވާ ؛ނުކުތާ ނަގަން

މި ކަންތައްތައް ހުއްޓުވެންޖެހޭނެ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ، ވެސް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ތި އިންނަވަނީ މަޑުން. އެހެންވީމާ

ދެންހުރި  އި،އަކީ އެއީ ަވކި ހައިބަތެއް ހުރެފަގެ ވަކި ޮގނޑި ެއއްމި ތިބިނީ ވަކިަވކި ދާއިރާ އިއަޅުަގނޑުމެން މިތާގަ

ނޑިަތކެއް ނޑިަތކަކީ ނޫނީ ވަކި ދަރަޖައިގެ ގޮ ބޫލުކުަރއްަވއިގެންުނވާނެ. ގަަކމުގައި އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ  ގޮ

ނޑު މި ތަމްސީލުކުރާ ދާއިރާއަކީ  ؛އަޅުަގނޑުމެން މި ތިބީ ައޅުަގނޑު މި  ރަށް 4ގެމަނަފުށީ ދާއިާރގެ  ،ައޅުގަ

ނޑޭ. ެއއީ އާބާީދ ކިތަންމެ ކުޑަވިލްތަމްސީ ނޑުހުޅުޫދއާއި ެދްއވަދޫާއއި ކޮ ކަުމގައި  ކޮށްދެނީ. އެއީ ގެމަަނފުށްޓާއި ކަ

ނޑުމެން މި ައޑުިއްއވަނީ  އިދެކުނުގަ  ،އެ އާބާދީައކީ އުުތރު ،ވިޔަސް  އޮތް އާބާީދއެއް ކަމުަގއި ިވޔަސް އަުޅގަ

 ގޮުތގައި މި  ގެެއއަްށހުރި ހުރަހެއް ؛މަށް ޓަކައި އެ ައޑު ހުރަސްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ރަްއޔިތުންެގ އަޑު. އެ ައޑު ިއްއވު

ޟޫޢުތަކަށް ވާހަކަދަްއކަން އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ އުތަނުގައި ނިޒާމީ ނުކުތާ ނަގަިއގެން ތަފާތު އެކިއެިކ މަ

 ނުވާނެ. ޝުކުިރއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ފުރުޞަތުދީގެން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ައއްޑޫ މީދޫ ދާިއރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ޝުކުރިއްޔާ

 އިނާ އާދަމަށް. ރޮޒަ

 

 އިނާ އާދަމް ވާަހކަދެއްެކުވން:އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒަ

މަޖިލީހުގެ  ،. ވިދާުޅވޭ އެބައްސައް އައި އޮތީ ެއއްކަަލ ކަހަލަ އިޞްލާޙެ  އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަނެްއާކވެސް ިމއަދު މި

ނޑުމެން މައްސަލަޖައްސަީނއޭ. މިހާރު މި   ގަާވއިދުންނޭ މި ކަންކަން ހިނގަނީ. ގަާވއިދުން ކަންކަން ހިނގާއިރު އަުޅގަ

ދެްނ  ވެސް ހަމަ ަގވާއިުދން ފާސްކޮށްފާނެ. ެއއީ އޮތް މަޖިލީހުން ދިވެހިރާއްޖޭެގ ހުރިހާ ރައްޔިތުްނގެ ބޮލަށް ބަޑިޖަހަން

ނޑުމެންނަށް މިއަދު މަޖިލީހުގެ ރައީސް ހުށަހަޅުއްަވިއގެން މިއަދު ތި އުޅުްއާވ  ؟ކުރަންީވވަރުގެ ކަެމއްތޯ ައޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ބަޖެޓު ފޮތް އަންނައިރުަގއި ވާނެ މިވަރު. އެ ބަލައިލަ ދިރާސާކުރާނެ  އިއިޞްލާޙަށް ބަލައިލާއިުރގައި ައޅުގަ
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 އި،ބަޖެޓު ކުލިއްއަކަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ދުވަހަށް ހުށަނާޅަ ،ގަާވއިދު ހަދާފައި އޮްއވާ މަޖިލިސް އިވަގުތުަލއިގެން ކުީރގަ 

މަޖިލިސްގެ ރައީސް މިހާުރ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދަށް ގަާވއިދަށް ބަދަލުގެންނަަވިއެގން ދެން އަޅުަގނޑުމެން 

ނޑުމެންނަށް އެ ވާހަކަ  އިސްގަ ހުބަޖެޓުގެ ބަ މިނިސްޓްރީތަކަށް ދުވެގެްނޮގސް މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރާއިރުގައި އަުޅގަ

މިތާ އިންނަަވިއގެން ަވުގވަގަްށ  ،މިީއ މަނިކުފާނު ިތ ކުރަްއވާ ކަންތައްަތކަކީ. ަރްއޔިތުންނަށް އޮުޅވާލަިއގެން ؟ދެއްކޭތޯ

 ވެސް މިތާތެރޭަގއި ދެން ކުރަންވީ. އެއީ ެހޔޮ  އެްއޗެހި ހުށަހަޅައިގެން މަނިުކފާނު ހުށަހަޅުއްވާ ކޮންމެފަދަ ކަމެއް

ވަަނ ދުވަުހެގ ރޭގެ ަވގުތެްއަގއި ސަލާމަތީ  2015ބަރު ންޮނވެ 2ކިތަންމެ ރައްޔިތުންނަށް ގެއްުލންހުރި ކަމެއް ވިޔަސް. 

އްުދގައި ހިންިގ އޮޕަރޭޝަން ކަވަުރކުރުމުެގ މަސައްކަތް ނޫސްވެރިްނެގ ހަޚިދުމަތްތަކުން މާފަންނު ސްޓޭޑިއަމް ސަރަ

ާރއްޖެ ޓީީވެގ ނޫސްވެރިްނގެ ގޮތުަގއި މަަސއްކަތްކުަރްއވާ ެއ ީޓވީެގ ޗީްފ  ،ކޮށް އިސިއްޔަތުްނ ކުަރއްވަމުން ގެންދަވަނިހަ

އަދި   ،އިްނ ފިޔާޒު މޫާސއާިއ މުޙައްމަދު ވިސާމާއި އަދި ީލވާން ޢަލީ ނަޞީރު ހައްޔަރުކޮށް ން އޮފިސަރ ޙުސަޓިއޮޕަރޭ

 ،އެިކަވރުގެ އަިނޔާކޮށްފަ. މިގޮތުން އިތަޅަ  އިފުލުހުން އެ ތިން ނޫސްވެރިން ހައްޔަރުކުރުމަށްފަހު އެ ނޫްސވެރިން ަގއިގަ 

 އިުމޙައްމަދު ވިސާްމގެ ލޯމަތީގަ  .އިން ފިޔާުޒ މޫސާގެ ކަްނފަތްމަތީގައި ފުލުހުން ވަރަށް ބާރަށް ޖަހައި އަނިޔާކޮށްފަޙުސަ

ޒާތީ  ،ފަދައިންހަމައެ .ލީވާން ޢަލީ ނަޞީރަށް ެވސް ފުލުހުން އެިކވަރުގެ އަނިާޔކޮށްފަ .ކޮށްލާފަޅަދު ލޯ އިފުލުހުން ޖަހަ

އަދި އެ ނޫްސވެރިންނަށް ލިބުނު އަނިޔާތައް ޑޮކްޓަރަށް  ،އަދި ހުތުރު ބަހުން ފުލުހުން އެ ނޫްސވެރިންނާ މުޢާމަލާތްކޮށް

އަިދ  ،އްޔަންކުރުުމގެ ޙައްޤު ބޭނުންކުރުމުގެ ފުުރޞަތުދިނުން ލަސްކޮށްޢައަދި ާގނޫނީ ވަކީލުން  ،ދެއްކުން ލަސްކޮށް

އެ ނޫްސވެރިން ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް މުްއދަތުޖެހުމަށް ގެންދިއުމާ ހަމައަށް އެްއވެސް ަޙއްޤަކާ ނުާލ  ޖެހިގެންއައި ުދވަހު

ނޫްސވެިރކަމުގެ ވާޖިބު އަާދކުރުމަށް  ،އެ ނޫސްވެރިްނނަށް އަނިޔާވެިރވެ ،އިޓަގިނަ ަވގުތުތަެކއް ހައްޔަުރގަިއ ބަހައް

 ،ކުރި ފުލުހުންގެ މައްސަލަ ތަޙްޤީޤުކޮށް ފިޔަވަުޅއަޅައި އަނިޔާ  އިގާނޫނާ ޚިލާފު ޢަމަލުތައް ހިންގަ ،ހުރަސްއަޅައި 

ފުލުހުންގެ ފަރާތުން ނޫސްވެރިންނަށް މިހާރުވެސް  ،ފުލުހުންނާ މެދު މިހާރު ގެްއލިފައިވާ އިތުބާރު އަލުން ާޤިއމުކޮށް

ބެހޭ  ގެ ކަމާލަތުން ނޫސްވެރިން މިހާރުން މިހާރަށް ރައްކާތެރިކުުރމަށް ސަރުކާރުހާ ނުރައްކާ އޮްތކަން އެނގޭ މި 

ވަނަ މާއްާދގެ ދަށުން  145ސަުރާކރުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެަނއުމަްށ ޓަކައި މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދެގ  ަލއިފަރާތްތަކަށް ގޮވާ

ެވސް އެކި ބަހަނާ ދައްކަަވއިެގން މި މައްސަލަ މަޖިލީހުގެ  މިއަދު މާ،އަޅުަގނޑުމެން ުކއްލި މައްަސލައެއް ހުށަހެޅީ

މާން ގޮސް ފޭދޫ ޢުޘްޖަމީލް  ސްާވަކން އަޅުަގނޑު ފާހަގަކޮށްލަން. މިހާރު ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ޗީފް ވިޕްތަޅުމާ ހަމައަށް ނުގެންގޮ

މި ވާހަކައަށް ވާހަކަދައްަކން ތެދުވަން އަންގާފައި ެއ ވަޑަިއގެންނެވީ. ައޅުަގނޑު  އި ދާއިރާގެ މެންބަރު ކައިރީގަ 

ދަގުލެއް ކުރިަޔސް ނޮކންމެ އު ،ންމެ ފުރައްސާކުރިޔަސްިކތަ އިތަނުގަ އަުޅަގނޑުމެންނަށް މި ،ދަންނަވަން ބޭނުންވަނީ

ނޑުމެން ުކރާނަމޭ. މިތާގަ މިހާރު ިވއްސަކަށް މީހުން މި ތިބީ  އިއަޅުަގނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް އަުޅގަ

 ބަންދުކުެރވޭނެ ެއއްވެްސ ގޮެތއް މި މަޖިލިސް  ރައްޔިތުންގެ ަޙއްުޤގައި އަނގަިއގެން ބުނާނެ. އެ މީހުްނގެ އަނގަ

ނޑުމެންނަށް މި ނޑުމެން މި ވާހަކަތަްއ  ތަނަށް ވަދެވޭހާ ތެރެއަކު ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް ނޯންނާނެ. އަޅުގަ ހިނދަކު އަޅުގަ
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ނޑުމެްނގެ ފަހަތުން މިތާ މިތިބަ ބޮޑު ނޑުމެން ގޮވަންޖެހޭ ެއއްެޗއް ގޮވާނަްނ. އަުޅގަ ފަލަ  ،ދައްކާނަން. އަުޅގަ

ނޑުމެން މިކަ ނުޑ ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ފިރިހެނުން ދުވިޔަސް އަުޅގަ ން ކުރާނަން. އަުޅގަ

ނީޑަގއި އިންަނވަިއގެން މިތާ ފުަރއްސާކުރުުމގެ ޢަމަލުތަކަށް ހިްތވަރުދީ ހިނިފުުޅވަުޑވަން ތި  ،މަޖިލީހުގެ ރައީްސގެ ގޮ

ެނކަްނ ދާވެސް އައިސް ނުން ދުވާ ދުވަހެއްތިބި ހުރިހާ އަންހެ އިއިންނަވަނީ. މަޖިލީހުގެ ރައީްސގެ ފަހަތުން މި މާލޭގަ

ނުޑމެންނަށް އެބަ އެނގޭ މަޖިލީހުގެ ރައީްސ މިތަނަށް މި މައްސަލަތަްއ ހުށަނާޅަނީ  !ހަނދާންކުރައްވާތި އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އެނގޭ ޕީ.ޕީ.އެްމގެ މެންބަރުން މި މައްސަލަތަކަށް ޯވޓެއް ވެސް ނުދޭނެކަން. މުިޅ  ކީްއވެގެްނކަން. އަުޅގަ

އެ ފުރުޞަުތ ، މުގެ ކުރިމަތީަގއި ތަކުާރރުކޮށް ބޭޒާރުވަމުންދާކަން. ތަކުރާރުކޮށް ބޭޒާރުވަމުންދަނީ. އެހެންވީމާޤައު

ގެންަދވާ ިއގެން ިތ ަކންކަން ކުރަްއވަމުންނުދިނުމަށް ޓަކައި އިްއޒަތްތެިރ ރައީްސ އަމިއްަލ ބޮލުަގއި މި ކަންކަން އަޅަ

 . އަދި މިތަނުގެ ސްޓާފުންނަށް މަޖްބޫރުކުރުވަިއގެން މިނޫން މިއުޅެީނކީސްނިގެނެއް ގޮތް އަުޅަގނޑުމެންނަށް ނުވި 

ތަނުގެ ސްޓާފުންވެސް މި ތިބެނީ ބިރުން ތުރުތުރުއަޅައަޅާ. އަޅުަގނޑުމެން މިތަނަށް ހުށަހަޅާ އެއްެޗއް އެ މީހުންނަށް 

ނޑު ދަންނަވާލަން  ެއއް ވިދާުޅވިޔަސް ޖެނެރަލް ވެސް ޮކންމެ ވާހަކަ ލްނުކެރޭ ބަލަިއގަންނަން. ަކުއންސެ އަުޅގަ

ނޑުމެްނ  އިބޭނުންވަނީ މީގެ ކުީރގަ މި ކަންކަން ހިނގާފައި ހުރި ގޮެތއް ނޫނޭ މިއީކީ މި މަޖިލީހުގެ ތެރޭގައި. އަުޅގަ

 ކުރާރުކޮށް އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ތަ، އްޗެހި ހުށަހަޅަނީކީ. އެހެންވީމާއަލަކަށް ނޫން މި މަޖިލީހަށް މައްސަލަތަކާ އެ

ަރއްޔިތުްނގެ ޙައްުޤ ނިގުަޅިއގަތުމަށް މި ރައްޔިތުންެގ މަޖިލިސް   ،ވާޖިބުތަކަްށ ހުރަސްއަޅައި  އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ނޑު ކުްށވެރިކުރަން. ޝުކުިރއްޔާ އިްއަޒތްތެރި ރައީސް.   ބޭނުންކުރާކަން އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު  ގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މި އަރުވަނީ ވިލުފުށީ ދާއިރާޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 ރަޝީދަށް.  ޟްރިޔާ

 

 ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން:ޟް ލުފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާވި

ޢަލަިއކުމް. އާދެ! ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ މަޖިލީހުގެ ަގާވއިދަށް މި ގެންނަމުންދާ އިޞްލާޙާ  އައްސަލާމް

ނޑު ދަންނަވަން ބޭނުންނަ އްެޗއް ދަންނަވާގޮތުން އެ ބެހޭ ކުދިކުދި އިޞްލާޙުތައް ގެންނަންޖެހޭ  ވަނީ،މަ އަޅުގަ

ނޑު ެއއް ސަބަބަކީ ދެްއކެވި މަްއޗަންގޮޅީ އުތުރު ދާިއރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ކުރިން މިތަނުގަ ވާހަކަފުޅު ،މައިގަ

އޮންނާނީ ަގވާއިުދެގ  އިއި ފުރަތަމަ ހަފްތާގައަކަށް މި މަޖިލިސް އަދީދީ އިންނަވާ ކޮމިޓީ މާރިޔާ އަޙްމަދު

އެ ބޭފުޅުންެގ  އިއެއް އަހަރު ެވގެންދާއިުރގަ ،އިރު އިހަމައަށް އަ އިޞްލާޙުކުރުމުގެ މަސަްއކަްތ ހަވާލުކޮށްފަ. މިއަދާ

ކޮޅުން ރުއިރުއިުރގައި މި ަގވާއިުދ ނުނިމިގެން އިއިލިއްޔަތު އަދާުނކުރެވުުމގެ ސަބަބުން މިއަދާ ހަމައަށް އައޫމަސް
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 އި ދެންމެގަ އި ތަނުގަ ިމީއ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއް. ދެން މި، އޮތީ. އެހެންވީމާ ގެންނަންޖެހިފައި މިގަާވއިދަށް ބަދަލު

މިތާ ތިބި ބަެއްއ  ،އިނާ ާއދަމް ވާހަކަދައްަކވަމުން ވިދާުޅވެއްޖެރާެގ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައަްއޑޫ މީދޫ ދާއި

އަޚްލާީޤ ، ންހެނުންގެ ަސބަބުން. އެހެންވީމާދަޫގެވއްޖެ މިތާ އުޅޭ ބަެއއް އަނށް އުޅެން އުމިތާ ފިރިހެނުންނަ  ؛ރިހެނުންފި

ވާފައި އޮތް މަތިވެރި ދީނީ ގޮތަށް ބެލިކަމުގައި ވީނަމަވެސް އަންހެނުންނަށް ދެއް ،ގޮތަށް  ބެލިކަމުގައި ވީނަމަެވސް

 ...މި ކަްނކަން ،އިްއޒަާތއިޝަރަފާއި 

 

 ން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވު

ރި މެންބަރު ނިޒާމީ މައްސަލައެްއަގއި އަުޅަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މައްޗަންޮގޅީ އުތުރު ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެ

 އަށް. މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 މައްޗަންޮގޅީ އުތުރު ދާއިާރގެ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ ވާހަކަދެްއކެވުން:

ގޮތަްށ  އެއް ނިސްބަތްވާޓީގެ މަސައްކަތް ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ކުރަމުންދިޔައީ. ހުރިހާ ޕާޓީސް. އެ ކޮމިއިްއޒަތްތެރި ރައީ

ހިސާބަށް އެ ަގާވއިދު ގެނެސްދެްއވާފައި ނެތީ  ކުެރވިަފއި ވަނީ. ނިމުމަކަށް އައިސްަފއި ވަނީ. މިއެ ކޮމިޓީގެ މަަސއްކަތް

އަޅުަގނޑު ހަމަ އެ ވާހަކަ ދަންނަާވލަން ނިޒާމީ މައްސަލަ ނެގީ. ، ވީމާކަމެއް. އެހެން  އަޅުަގނަޑކަށް ނޭނގޭ ކީްއެވެގން

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މައްޗަްނގޮޅީ އުތުރު ާދިއރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ ނެންެގިވ 

ެއއް ކަުމަގިއ ވާ ގޮތުން ެއއީ ިނޒާމީ މައްސަލަމަޖިލީހުގެ ަގާވއިދުގައި  .ދަންނަވަން އިނިޒާމީ މައްސަލަިއގަ 

އޮންނަ ގޮތުން މަޖިލީހުގެ  އި ަގާވއިދުގަ  ،ބަލައިގަެނވޭކަށް ނެތް. ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރުންނަށް އެނގިވަަޑއިގަންަނވާނެ

ނެގުން އެއީ  ގެ ގޮތުން ނިޒާމީ މައްސަލަމު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު ދަްއަކވާ ވާހަކަފުޅާ ގުޅިގެްނ ެއއަްށ ޖަވާބެއް ެދއްވު

ނޑު އަދި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި ދަންނަވާލަން. އަޅު ހުއްދަ ނޑު ކަމެއް ނޫން. އަޅުގަ ގަ

އްމުކޮށް ޖަވާބުދޭ ގޮތަްށ އާ ށްއެއީ މަޖިލީހުގައި ހިނގާ ކަންކަމަވެސް  ްނނަ ކޮންމެ މީހަކުއިމަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުގައި 

މަޖިލީހުެގ  .އްމުކޮށް އޮންަނ ކަމެއް ނޫން. އެހެންނަމަވެްސ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ، މުހިއްމު ވާހަކަެއއްއާ ހަމަޖެހިފައި

ގަާވއިދު އިޞްލާޙުކުރުން. މިހާރުވެސް މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދެްއ އެބަ އޮވޭ. އެ ަގާވއިދަށް ޢަމަލުކުރަމުން މި ދަނީ. އެއީ 
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މިހާރުވެސް މަޖިލީހުގައި ހަމަ މި ، ޔިތުންގެ މަޖިލީހުން. އެހެންވީމާވަނަ ރައް  18 ،ގޮތް މަޖިލީހުން ނިންމަވާފައި އޮތް

 ކުުރމުގެ މަސައްކަތް ކޮމިޓީއަކާ ހިނގަމުންދަނީ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދާ ެއްއގޮތަށް. މަޖިލީހުގެ ަގވާއިދު އިޞްލާޙު

ނޑު މިހާރު ވާހަކަފުޅު ނޑު ދަންނަވަން. އަޅުގަނުވާ ވާހަކަ އަުޅގަމިޓީގެ ަމސައްކަތް އަދި ނިމިފައިއެ ކޮ ،ހަވާލުކުރެވި 

 ރަޝީދަށް.  ޟްގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާ ވިލުފުށީ ދާއިރާ ،މަށް ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީއުކުރިއަްށގެންދި

 

 ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން: ޟްލުފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާވި

ހަަދނީ ތެދު. މިހާރުވެސް މި ދެްއކީ ހަމަ ތެދު ވާހަަކއެްއކަން   އިގަމިތާ ވެސް ތްތެރި ރަީއސް ައޅުަގނޑު އަބަދު އިްއޒަ

ގޮުތން  މި ަގވާއިާދ ބެހޭ ،އިްއޒަތްެތރި ރައީސް. މިއާ މެދު .ސާބިތުވެއްޖެ ިނޒާމީ މަްއސަލައިން ވެސް

ސް ވަނަ ރަްއިޔތުންގެ މަޖިލީހުގައި ވެ  17މީގެ ކުރިންވެސް، ނީ ވާހަކަދަްއކާއިުރގައި މި ވާހަަކދައްކަން މި ޖެހެ

ެރއްަގއި މެޖޯރިޓީ އޮތް ަބޔަކު ަގވާއިދަށް ވެްސ އަދި ެއހެން ކަންކަން ެވސް ރިާޔސަުތގަިއ ތިއްަބވަިއގެން ކޮށްފައި އިއެ

ނޑުމެން ޖެހޭނެ  ބޫލުކުރަން. މިއަދު ގައޮތީ އެ ބަޔަކު ބޭނުންވާ ގޮތަްށ. އޭރުގައި މެޖޯރިޓީ އޮތް ގޮްތ އެއީ. އެކަން އަުޅގަ

ގޮތަށް ެއކަންކަން ނިންމުމުެގ ފުރުޞަތު ބޮޑުެވގެންދާނެ. ެއހެންނަމަވެސް، މައިނޯރިޓީެގ  ންވާ މެޖޯރިޓީ އޮތް ބަޔަކު ބޭނު

ނޑުމެން ކަންކަން ކުރަންޖެހޭނީ  ވާހަކަ ައޑުނާހާ ވާހަަކއެއް ޫނން މި ދަންނަވަނީ. އެ ވާހަކަ ވެސް ައޑުއަަހއިގެން އަުޅގަ

ފަހަރު އެ ބޭުފޅުން ވިދާުޅވާ ގޮތަށް ހުރިހާ  ދެން ބައެއް މަތީން މިތާ ކަންތައްތަްއ ދަނީ ވެސް.  ގެ ވެސް. އެ އުސޫލު

ނޑުމެްނ އްކަމެއް ނުވެދާނެ. އެހެންވީމާ، މިއަދު މި ގެެނވޭ އިޞްާލޙަކީ ވެްސ މުހި މު އިޞްާލޙެއް ކަމަށް އަުޅގަ

ގޮތްގޮތަށް މި  ގޮތަށް ނިޒާމީ މައްސަލަތަކުގެ ތެެރިއންނާއި ތަފާތު ބަލައިގަންނަންޖެހޭ. އަދި ހަމައެހެންމެ، ވާހަކަ ޮއޅޭ

މިތާަގއި ތިބި ފިރިހެނުން ފުރައްސާރަުކރާ ވާހަކަ ބަެއއް އަންހެން  ،ތަނުގައި ބޭބޭފުޅުން މިއަދު ާވހަކަދެއްެކވިއިުރގައި 

ރެކޯޑް ބައްަލވާ. މިތާގައި ތިބި މަދު އަންހެނުންކޮޅަކާ ހެދިގެން  އިރުވާހަކަ ދެއްިކިއރުގައި މިހާތަނަށް އައި  އެކަނބަލުން 

ކުދިންެގ  3މިތާ ތިބި  !ބޫލުކުަރއްވާގައޮތީ. މިއީ ޙަޤީޤަތް. މިކަން  ޖިލީހުގެ ބުރުސޫރަ މިއަދު ގެއްލިަފއި މިމި މުޅި މަ

ދެން ތިބި ފިރިހެނުން މިތާ ގިނައީ. އެ  ؛މި ލެވެލަށް ާދިއރުގައި މިތާ ތިބި، ވާހަކަ މި ދައްކަނީ އަންހެން. އެހެންވީމާ

ނޑުމެން ، ހިތަށް ތަދުވެގެން އުޭޅވަރެއް ުނވޭ. އެހެންވީމާ ،ކަށް ވެގެން ވަަރށް ބޮޑު ކަމަ ،މީހުން އެއްޗެއް ބުނީމަ އަުޅގަ

، ވަންޏާ މައްސަަލ ނުުކންނާކަށްނުޖެހޭނެ. އެހެންވީމާ ކަމަށް ލާޤު ައޅުަގނޑުމެން އެންމެން މިތާ އެތެރޭ ދަްއކާރީތި އަޚް

ވެސް، އެ ބޭފުޅުންނަށް ެވސް ގެ ހުރިހާ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރުންނަށް އަޅުަގނޑު ދަންަނވަން ޕީ.ޕީ.އެމް

ކުރަްއވަިއގެން ައޅުަގނޑުމެންގެ ވާހަކަތައް ކުރިައށްގެންދަން. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުަގނޑުމެން މެންބަރުން އިޙްތިރާމު

އުޭޅކަން  ފަހަރު އެހެން ަކހަލަ ކަމެއް ކުރަން ވާހަކަދަްއކަން ތިބޭއިުރގައި ައއިސް ދަތްދޮޅިދަށަށް އަތްޮކއްާޕލައި، ބަެއއް

ހިތާމަހުރި ކަމެއް. މިގޮތަށް  ،މިއީ ވަރަށް ދެރަ، ގޮތަށް ވެސް އެ ބޭފުުޅންގެ ޢަމަލުތައް އެބަހުރޭ. އެެހންވީމާ ހަވާދޭ
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ނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް އެދޭ ކަމެްއ. ދެއްވި ފުރުޞަތަށް އިްއޒަްތތެރި ރައީސް ވަރަށް ބޮޑަްށ  ކަންތައް ނުކުރުމަކީ އަުޅގަ

 އޮެވއްޖެްއޔާ ވިދާުޅވޭ އިނގޭތޯ. ެއއްެޗއް ވިދާޅުވާން ޟާޝުކުރިއްާޔ. ރި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އުތުރު ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ނިޒާމީ މައްސަލައެްއގައި މަްއޗަންގޮޅީ

 މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީއަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ާރގެ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ ވާހަކަދެްއކެވުން:އުތުރު ދާއި މައްޗަންޮގޅީ

ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅަގނޑުމެން ގަާވއިދުެގ އެ އިޞްލާޙުތަްއ ނިންމާފަިއ ވާނީ ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރު، 

ށް އެ ކޮމިީޓ ކުޅުދުއްފުށީ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދާ ހަވާލުކުރެވިފަ. އެ މަނިކުފާނު ލައްވާ ވީހާެވސް އަވަހަކަ

ނުޑމެންގެ މެޖޯރިޓީ ނޯވޭ. ބުނެގެންނެއް ނުބޭއްވޭ. އެހެންވީމާ ، މަޖިލީހުގެ ރައީސް ބާއްވައިެދްއވުން އެދެން. އެއީ އަުޅގަ

އެ ނިންމަން މިއަދުން މިއަދަށް ވެސް މަޖިލީހުގެ ރައީސް އެދިަވޑަިއގަންނަަވއިގެން ެއކަްނ ކުރިއަށް ގެންގޮސްެދއްވުްނ 

 .އެދެން. ޝުކުރިްއޔާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އުތުރު ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ ނެންގެވި ނިޒާމީ މައްސަލަިއގައި ދަންނަވަން.  މައްޗަންޮގޅީ

ތެިރ ގެ ގޮތުަގއި ބަލައިަގނެވޭކަށް ނެތް. އިއްޒަތްއްގޮތުން ެއއީ ނިޒާމީ މައްސަލައެ  މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު ހަމަޖެހިފައިވާ

ނޑު ިއޙްތިރާމާ އެއްކޮށް ދަންނަވަން. މަޖިލީހުގެ ނިޒާމީ މައްސަލަ ނަންގަވަން އޮންނަ ގޮތަށް  މެންބަރުންނަށް އަޅުގަ

އެނޫން ، . އެހެންވީމާއިެއއީ މަޖިލީހުގެ ނިޒާމުެގ ެތރޭގަ ،ނިޒާމީ މައްސަލަިއގަިއ ނިޒާީމ މައްސަލަެއއް ފާހަގަކުެރްއވުން

ަވންޏާ ގަވާއިދުން ިއޞްލާޙުުކރެއްވުމަށް ެވސް ފުރުޞަތު  ކަމަށް މެން ކުރާގޮތަކަށް ެއކަންކަން ައޅުަގނޑު

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި  33އަޅުަގނޑުމެންނަށް އޮތް ވާހަަކ ވެސް ދަންނަވަން. އެމް.ޑީ.ީޕއަށް ބާކީ  ިސކުންތު. އަުޅގަ

 .އަރުވަނީ މާފަންނު އުތުރު ދާިއރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ިއމްތިޔާޒު ފަހުމީއަށް

 

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ ވާހަކަެދއްެކވުން:
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އެްއކޮށް  ކޭނެ ވާަހަކއެއް ވެސް ނެތް. އެހެންނަމަެވސް، ކަންބޮުޑވުމާއްިމނެޓުގައި ދެން ދެ 33އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

ށް ބަދަލުތައް ގެންނައިރުަގއި ގާނޫާނ މި ބާވަތުގެ މައްސަލަތައް ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދަ .ފާހަގަކޮށްލަން

ގާނޫނުން ފާސްޮކށްފައިވާ ކަންތައްތަކާ ެއއްގޮަތށް ވެސް ސަުރކާރުން ޢަމަލުނުކުރައްާވ. މިހާރު ފިނޭންސް  ،އެްއގޮތަށް

އީ. ދިޔަ މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު ކުރިއަށް އޮތް ައހަރަށް ހުށަހެޅުމަށް އޮތް މުއްދަތު ފަހަނައަޅައި އެ

ނޑުމެން ިމ ތަނުގައި ކުރާ ކަމެއްތޯ ނޑުމެން ރާއްޖޭެގ  ؟ހުށަހަޅުއްވާފައި ނެތް. ދެން ކީއްކުރަން އަުޅގަ މިއަދު އަުޅގަ

ސަރުކާރުެގ ސަމާލުކަމަށް ގެަނއުމަށް ޓަަކއި ުކއްލި ަމއްސަަލއެއް ހުށަހެީޅ، ނޫްސވެރިންނަށް އަނާޔކޮށް ހަްއޔަރުކޮށްފަިއ 

 ވާތީ...

 

 ްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ފޭދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 އިބްރާހީމްދީދީއަށް.

 

 ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ ވާހަކަދެއްކެވުން:

 ،ހުށަހެޅުނު އިޞްލާޙަށް ބަހުސްކުރެވެމުންދިޔައިރު އާދެ، ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. މަޖިލީހުގެ ގަވާިއދަށް މި

އިޞްލާޙާ މެދު ބަހުސްކުރަމުންދިޔައިރު ވަރަށް ގިނަ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ވާހަކަފުޅުގައި ިއޞްލާޙުން ބޭރުން 

 ތަފާތު އެކިެއކި ޝުޢޫރުތަްއ ފާޅުކޮށްފި. އެހެންނަމަެވސް، ައޅުަގނޑު ދަންނަާވނީ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ 

އަދި ބިލަކަށް ބަހުސްކުރެވުނަްސ،  ،ގޮތުްނ ކޮމިޓީ މަރުޙަލާަގއި އަދި އިޞްލާޙެއް ިވޔަސް މަސައްކަތްތަްއ ހުންނަ

 ެއ ަވގުތަުކ އެ އޮންނަ މެޖޯރިޓީ، ކޮމިީޓެއއްެގ ވެްސ މެޖޯރިޓީ އޮންނަ އިބިލަކަށް މަޝްވަރާކުެރވުނަސް މި މަޖިލީހުގަ

އެންމެްނގެ ޚިޔާލާއި ިވސްނުމާ އެްއގޮތަށް އަޅުަގނޑުމެން ކަންތައްަތްއ  ރިވިގޮތަކަށް އެ ބަހުސެްއަގއި އެްނމެން ބައިވެ

ނޑުމެންނަށް މި ފެނިގެންދަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގަިއ މައިނޯރިޓީ އަބަދުވެސް  ންނިންމަނީ. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަ

އެްއވެސް ޒަމާނެއްަގއި ދުނިޔޭގެ އެްއވެްސ ދަޢުވާކުރާ މަންޒަރު ތިމަންނާމެން ބޭނުން ގޮތަކަށް މިވެނި ަކމެއް ނުނިމެއޭ. 

އެ ތަނެއްަގއި ތިބޭ މީހުންގެ މެޖޯރިޓީން. އެހެންވީމާ،  އިޤައުމެްއގައި މަޝްވަާރކޮށްގެްނ ކަންކަން ނިމޭނީ އެ ވަގުެތްއގަ

ނިއްާޔ ނޫ ؟މި ވަގުތު މިތާގައި ައޅުަގނުޑމެން ނިސްބަތްވާ ޕާޓީގެ މެޖޯރިޓީ އޮތުމަކީ އެއީ ައޅުަގނުޑމެންގެ ކުށެއްތޯ

، މީގެ ތަކުީލފު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ެވސް އެބަޖެހޭ. އެހެންވީމާ ؟އަޅުަގނޑުމެން ކުްށވެރިވާންެޖހޭ ކަމެއްތޯ

އަޅުަގނޑުމެން މައިނޯރިޓީަގިއ ތިބެންޏާ ތަންކޮޅެއް ފަސޭހަވާނެ ދެއްތޯ. އަޅުަގނޑުމެން މިތާގައި ވާހަަކއެއް ދަްއކަންޏާ 

ނޑުވާލަން މަސަްއކަްތނުކުރާ އެއް ުދވަސް ވެްސ  ،ރައްސާރަކޮށްެއަކމަށް ފު ،އެކަމަކަށް ޖެއްސުްނކޮށް ވާހަަކ މެދުކަ

މިހާތަނަށް  ،ޔަޤީނުންވެސް މި މަޖިލީހުގެ އިއްޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ވެސް ފެނިވަަޑއިގަންަނވާނެ ނުދޭ. ހަމަ 
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ނޑިން ތެދުވެއަޅުަގނޑު ނުހުންނާނެ ެއއްެވސް މެންބަރަކު މަޖިލީހުގައި ާވހަކަފުޅުދައްަކވާއި ނުޑ ގޮ އެ މީހަުކ  ،ރު އަުޅގަ

މެ ންސް، އަުޅަގނޑުެގ ވާަހކައަށް ކިތަވަށަިއ އެނބުރި، އެ މީހަކަްށ އުނދަޫގކޮށް ދުއްތުާރކޮށްފަެއއް. އެހެންނަމަވެ

ިރ ދުވަހަކު ހުރަސްއެޅިކަން މި މަޖިލީހުގެ ރެކޯޑަށް ފެންނަން ހުންނާނެ. މިއަދު ވެސް އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެ

ނޑަށް ކޮންެމ ތިމަންނާއަށް ައޅުަގނޑު އުނަދގޫ ދަމް އެ ވިދާޅުވީ އާމެންބަރު ރޮޒައިނާ  ކޮށްފިއޭ. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަ

ނޑު މިއަދު ވެސް ންަރެއއް އެ ކަމަނާ ކުރަްއވާ. ިކތަދުވަހަކު އެތައް ފުރައްސާ މެ އުނދަގުލެއް ކުރަްއވާ. އަޅުގަ

ނީޑަގއި ހުރީ ހަމަ. އަުޅަގނޑަށް ވެސް ނޑު ބޭނުންވާ ޝުޢޫރެއް ،ލިބިގެްނވޭ އިނގޭތޯ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް  ގޮ  ،ައޅުގަ

ނޑީަގއި ހުރެގެން. އެހެންނަމަވެސް، އެ ބޭފުޅާ ޚިޔާލެއް ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަން އަޅުަގނޑުމެން ބޭނުންވާ ކަން ހަމަ މި ގޮ

ނޑިން ތެުދވެގެން ައއިްސ އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް ކުރިުފޅުމަތީގައި ވެސް ޚިޔާލު ނޑުމެންެގ ގޮ ފާޅުުކރައްވަްނވީ. އަުޅގަ

ނޑީަގއި ވެްސ  ،ފުރަގަހުގަިއ ެވސް ނޑީެގ އިށީނެދގެން ވެސް ިޚޔާލުފާޅުކުރަްނވީ. ެއ ކަމަނާގެ ގޮ ނޑުމެން ގޮ އަުޅގަ

ގޮތަށް، އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާެގ  މުޅި އޮީޑގަިއ ހަސަންގެ ދެފައި އޮންނަ ގެ؛ދެން ކިހާވަރެއް އީ ޚިޔާލުފާޅުކުރަންވީ. މި

ނޑުމެން ފޭދޫ ދާ ؟މިލްިކއްޔާެތއްތޯ މިއީ ؟ންބަރު ރޮަޒއިާނގެ ތަނެއްޯތ މިއީތެރި މެއިްއޒަތް އިާރގެ ިމ މަޖިލީހުގައި ައޅުގަ

ަވކާލާތުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ވެްސ އޮންނަންޖެހޭނެ. އެ މީހުންެގ ޚިޔާލު ވެސް ފާޅުކުރަން.  އިރައްޔިތުންެގ ޙައްޤުަތކުގަ 

ނުޖެހޭ. އަދި ެއ ކަށް ވީތީވެ ަވކި ވަރުގަަދވާކަށްަވކި މާލޭގެ މެންބަރަ ގެ،އިރާެއއް މިއީ ހަމައެކަނި ދިވެހިރާއްޖޭެގ ވަކި ދާ

ހުރިހާ  ،އައްޫޑގައި ެވސް ،ކަމަނާ ހަމައެކަނި މާލެއެއް ވެސް ނޫން. އެ ކަމަނާގެ ެގއާއި ގެދޮރާ މާލޭަގއި ވެސް

ނޑުމެންގެ ބިމެއް ވެސްއިތަނެއްގަ  ސް ަތނެއްަގއި ނެތް. އެހެންވީމާ، ގެެއއް ވެސް އެްއވެ ،ގެދޮެރއް ވެސް  ،. އަުޅގަ

އުޅެނީ. ދެން ަޙއްުޤތަކުގެ ވާހަކަދަްއކާއިރު ހުރިާހ ޙައްޤެއް ވެސް ލިބުނީ އެ އެ ގޮތަކުން ވަުރގަދަެވެގން  ހުރިހާ

ނޫްސވެރިްނގެ ވާހަކަ ދައްަކާވއިރު އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ ނޫސްވެރިންނަީކ  ބޭފުޅުންނަށް. ހުރިހާ ޙައްޤެްއ ވެސް.

ނޑުމެންނަށް ރާއްޖޭެގ ނޫސްވެރިންނާއި ާރއްޖޭެގ ސިޔާސީ ަބއެ އް ނޫނޭ. ިސޔާސީ ނޫްސވެރިންގެ ގޮުތގަިއ އަުޅގަ

އުމީ ެއއްެވސް ކަެމއް، ޤަވަކި ަބެއއްގެ ުމޒާހަރާާއއި ަވކި ކަެމއް،  ،ތައް ފެންނަނީ. ހަމައެަކނި ވަކި ކުލަައކަށްއާމީޑި

ގަޑިއިރު ނޫސްތަކުން ވަިކ  24ަގނޑުމެންނަށް ފެންނަނީ. އުމީވަންތަކަމެއް ނެތި ނޫްސތައް ހިންގާ މަންޒަރު އަޅުޤަ

ކޮށް، ވަކި ބައެްއގެ ފަހަތުން ދުވާ ނޫސްވެރިންނަކީ އެއީ ނޫސްވެރިންތޯ؟ ވަކި ކަމަކަށް ޑިމާންޑު، އި ބައެްއގެ ފޮޓޯ ދައްކަ

ޓަކަިއ  މަށްކުރުންނަންޖެހޭނެ. ތިމަންނާމެން ބޭނުންވާ ކަމެއް ހާސިލުއޮލަޙަތު ވެސް ނޫސްވެރިންގެ ޞްއުމީ މަޤަ

ނޑާލާ ކަހަލަ ވާހަކަދަްއކާއިރު މިީއ ޤަ، ގޮތަށް އުމު ބަދުނާމުވާ ޤަބަޔަކު ބަދުނާމުާވ ގޮތަށް،  ؛ކޮންމެފަދަ އުމު ފު

 ނޫސްވެރިންތޯ؟ ޒިންމާދާރު ނޫސްވެރިންނެއް ނޫން މިއީ. ޒިްނމާދާރު...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި  އަރުވަނީ ގެަމނަފުށީ ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މިޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. އަޅުގަ 

 މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާނަށް. 

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާން ވާހަކަދެއްކެުވން: ގެމަނަފުށީ

ށް މުކަމުގެ މަްއޗައްއިްއޒަތްތެރި ރައީސް، އަުޅަގނޑު ފުރުޞަތަކަށް މި ެއދުނީ ޙަޤީޤަތުގައި މި ކަމުގެ މުހި

ނޑުމެން ބަޖެޓުެގ  މީގައި މި .ކޮންެމވެސް ެއއްެޗއް ދަންނަވާލަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ލައިއަލިއަުޅވާ އޮތީ އަޅުގަ

ނޑުމެން މި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތުތައް ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭނެ  މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްާދއިރުަގއި އަުޅގަ

ކަމަށް ވަންޏާ  މިސާލަކަށް ދަންނަވާ ،އިނގޭތޯ. މިހެން އޮންނަންޖެހޭ ސަބަބަކީކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން 

ނޑުމެްނގެ ދާއިރާގެ ގެމަނަފުށީގައި އިމާރާތެއް މިސާލަކަށް ސްކޫުލ  ،އަޅުަގނޑުމެން ދާއިާރގެ ގެަމނަފުށީގައި، އަުޅގަ

ނަޑއަޅާފައި މި ން އަމިލި 3ން ރުފިޔާ ކަމަށް ވަންޏާ، އަމިލި 4ންނަނީ މިސާލަކަށް އޮ އިމާރާތް ހެދުމަށްޓަކައި ބަޖެޓު ކަ

ނޑުމެން ބަޖެުޓގައި ޖެހިެއއް ، ވެސް އެ އިމާރާތެއް ުކރިއަކަށްނުދާނެ. އެހެންވީމާ ކަމަކު ުދވަހަކު ރުފިޔާ އަުޅގަ

، މި މަޢުލޫމާތުތައް ފުރަތަމަ މި ބަޖެޓު ފާސްވެގެންދާއިރު ،އަޅުަގނޑުމެން މި ކަންކަންތަްއތައް ކުރިއަށްދާން ބޭނުންވާތީ

ނޑުމެންނަށް ފިނޭންސް  ނުޑމެން އޮޅުންފިލުވަން ބޭނުންާވތީ. އެ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ އަުޅގަ މި މަޢުލޫމާތުތައް އަޅުގަ

ތައް ކުރިއަކަށްނުެދވޭނެ. ނޫނިްއޔާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ޕްޮރޖެކްޓު މިނިސްޓްރީން މަޢުލޫމާތުތައް ފޯރުކޮށްދީގެން

ނޑުހު ކަމަށް މިސާލަކަށް ދަންނަވާ ނޑުމެންނަށް  ޅޫޫދގައި ެވްސ އަދި ގެމަނަފުށީގައި ވެސް އެވަންޏާ ކަ އޮތީ އަުޅގަ

ނޑަައޅާފަ. އެކަމަކު އިޢުލާންކޮށްލާ ކޮންމެ ފަހަރަކު އެބަ އަރާ   6އިމާރާތްތަކެއް ކުިރއަށްގެންަދން ބަޖެޓުގައި ކަ

 3މި ހުށަހަޅަނީ. ބަޖެޓުގައި  ން ރުފިޔާގެ އަދަދުތައް މި އަންނަނީ. މަސައްކަތްކުރާ ކުންފުނިތަކުން އަމިލި 7ން، އަމިލި

، އް ކުރިައަކށް ނުދެވޭނެ. އެހެންވީމާ ކެތަށް މި ޕްރޮޖެކްޓުކަން ޖެހީމަ އަޅުަގނޑުމެންނައަމިލި  4ން، އަމިލި

މަތީން ކުރިއަށްދާއިރު  ފަހަރުގެ މި ބަޖެޓުގައި ގަާވއިދަށް މި ގެނެވުނު އިސްލާޙުަގއިވާ ޮގތުގެ އަޅުަގނޑުމެން ބޭނުން މި

ނުޑމެން އެބަ ޖެހޭ މި ދާއިރާގެ މި ބަޖެޓުގަ އި ހިމެނޭ އަދަދު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކުރިން ެއނގެން އެބަ ޖެހޭ. އަުޅގަ

މި އަދަދުތަކަކީ ޕްރޮޖެކްޓުަތއް ކުރިއަްށ  ،ރައްޔިތުންނާިއ ދާއިާރގެ އެިކއެކި މަަސއްކަްތކުރާ މީހުންނާ މަޝްވަރާކޮށް 

އެއީ ޙަޤީޤަުތގަިއ މި ، ަކށަވަރުކުރަން އެބަ ޖެހޭ. އެހެންވީމާ އެކު ކަމާޔަޤީންކަމާއެކު ގެންެދވިދާނެ ައދަދުތަކެއްތޯ ޔަޤީން

ނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި މިއީ ވަރަށް ރަނގަުޅ ފިޔަވަެޅއް މި ެއޅުނީ. މި  ގަާވއިދަށް މި ގެެނވުނު ިއްސލާޙަކީ. އަުޅގަ

އަދި ިއއްޒަތްތެިރ  ،އި ވިޔަސް ގަާވއިދު އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ ސީދާ އަމިއްލަފުޅަށް ހުަށހެޅުއްވި ިޚޔާލެއް ކަމުގަ 

މު ޚިޔާލެއް. ައޅުަގނުޑ އްހުށަހެޅުއްވި ިޚޔާލެއް ކަުމގައި ވިަޔސް މި ޚިޔާލަކީ ވަރަށް ުމހި ކުމެންބަރަ ހުގެމަޖިލީ

ނޑުމެން ބަޖެޓު ކުރިއަށްދާއިުރގަިއ  އުއްމީދުކުރަނީ މިއަުދގެ ވޯުޓެގ މަރުޙަލާގައި މި ކަންތައް ފާސްކުރެިވގެން އަުޅގަ

 ޑުމެންނަށް ކުރިން މި އަދަދުތައް އެނގިގެންދާނެ ކަަމށް. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުަގނ



26 

 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 އަނާރާ ނަޢީމަށް.

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ައނާރާ ނަޢީމް ވާހަކަދެއްކެވުން:މަކުނުދޫ 

ނޑު މިއަދު ބަޖެޓު ހުށަހެޅުމާ ބެހޭ ގޮތުން މަޖިލީހުގެ ގަވާިއދަށް ގެނެވިފައިވާ ިއސްލާޙާ  ރައީސް، އާދެ! އަުޅގަ

ނޑުމެން މެންބަރުންނަށް އެބަ ބޭނުންވޭ ވަގުތު ،ގުޭޅގޮތުން ދަންނަވަން ބޭނުންވަނީ ބަޖެާޓ  ޙަޤީޤަތުަގއި ެވސް އަުޅގަ

ނޑުމެން ދާއިރާތަަކީކ ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތަެކއް ބޭނުންވެފަިއވާ ގޮ ބެހޭ ތުން ދިރާސާކުރަން. އެއީ އަުޅގަ

ކޮށް މާލެއާ އަޅާބަާލއިރު ރާއްޖެތެރޭގެ، އަތޮޅުތަކުތެޭރެގ ރަށްތަކުގައި ވަރަށް ގިަނ ޞަޚާއް  ،ދާއިރާތަކެއް. އެގޮތުން 

ނޑު ފާހަގަޮކށްލަން. އެގޮތުން ވެސް އަދިވެސް ަރއްޔިތުންނަށް ނުލިބިއަސާސީ ޚިދުމަތްތަކެއް  ައޅުަގނުޑ  ،ވާކަން އަުޅގަ

ނޑުމެން ރަށްރަށަށް އެންމެ މުހި ،ހަމަ މީގެ ކުރިންވެސް ވާހަކަދައްކަމުން މި ދަނީ މުވެފައި ވަނީ މިހާރު އްއަޅުގަ

ނޑު  ،ނަރުދަމާއާއި ސާފު ބޯފެނުގެ ނިޒާމު ކަމަށް. ެއގޮތުން ކަންކަމަްށ  ުއއްމީދުކުރަން ބަޖެޓު އަންނައިރު މި އަުޅގަ

އަދި އެ ރަެށއްަގއި ދިިރުއޅޭ އާބާދީައކާ ެއްއވަރެްއގެ  ،ވަރަށް ބޮޑަށް ރިޢާޔަްތކުރެިވެގންދާނެ ކަމަށް. މީގެއިތުރުން

ނޑު ުއއްމީދުކުރަން. މި ޚިދުމަތް ދެވޭ ދިޔަ ފަހަރު ފަދަ ބަޖެޓެއް ކައުންސިލުތަކަށް ެވސް ލިބިެގންދާނެ ކަމަށް އަޅުގަ

ނޑު ފާހަަގކުރަން. މި ގަާވއިދަށް މި ގެނެވުނު ިއސްލާޙާ ގުިޅގެން  ވެސް ދިމާވި މައްސަަލއެްއެގ ގޮތުަގއި އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ބަ އޮތީ.  ބަލަްނވާވަރަށް ބަލާނެ ަވގުތު ޙަޤީަޤތުގައި ކުަޑވެފައި މި ،ސް ދިރާސާކޮށްހުޙަޤީޤަތުގައި އަުޅގަ

ނޑު އުއްމީ ، އެހެންވީމާ ނޑަެއޅޭ ތާރީޚަށް ބަޖެޓުތައް އަުޅގަ ދުކުރަން ދެން ހުރި އަހަރުތަކުގައި ެވސް ވަގުތު ޮއެވގެން ކަ

 ހުށަހެޅި، މެންބަރުންނަށް ދިރާސާކުރާނެ ަވގުތު ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް. ޝުކުރިްއޔާ ދެްއވި ފުރުޞަތަށް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު އަރުވަނީ ފޭދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  މިހާރު ފުރުޞަތު މި ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 . އަށްއިބްރާހީމްދީދީ

 

 ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑު ހަމަ ދެވަނަ ފުރުޞަތަކަށް އެދުނީ ހަމަ އަޅުަގނޑު ަދއްކަަދއްކާ ހުރި  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ

ނޑު ަދންނަވާލަން ބޭނުންވާ ވާހަކަައކީ ވާހަކަ ނުޑ ދައްކާލަން، އަުޅގަ ބަޖެުޓގެ މަރުޙަލާަގއި  ،ނުނިމޭތީވެ. އަުޅގަ



27 

 

ެވސް  އޭތިމަންނާމެންނަށް ބަޖެޓު ބަލައިލުމުގެ ފުރުޞަތު ނުލިބެ އިރު އަޅުަގނޑުމެން ގެންނަ އިސްާލޙަށް ވާހަކަަދއްކާ

 ،ވަނަ އަހަރު 2014ހަމަ ޔަޤީނުން ވެސް  ؛އެހެންނަމަެވސް، މިދިޔަވިާދޅުވޭ. އެބަ ބައެއް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން 

ނޑުމެން ބަ 2015 ވެސް ހަމަ އެ  އަދި ބަޖެުޓ ހުށަހެޅުނީ ،ވެސް ސްކުރަުމންދިޔައިރުހުވަނަ އަހަުރގެ ބަޖެޓަްށ އަުޅގަ

މި މަޖިލީހުގައި  ސް ވެސް ކުރެުވނު. އެހެންނަމަވެސް، އެ ބަެޖޓަށް ވެސްހުއޮތް ދުވަހަށް. ަވގުތު ވެސް ލިބުނު. ބަ

ޓެްއ ވެސް ނުދެވުނު. ބަޖެޓު އަޅުަގނޑުމެން މިއަދު މިކަާމ ދެކޮޅަށް މި ވަކާލާތުކުަރްއވާ މެންބަރުންނަކަށް ވޯ

އަޅުަގނޑު ދަންނަވާީނ ، އް ދިމާީވ އެ ފަހަރު؟ އެހެންވީމާމައްސަލައެ ނުލެވިގެންތޯ ވޯޓުނުދިނީ؟ ކޮންއިބަލަ

ބަލާފައި ބަޖެޓަށް  ވާހަަކިއގެ ނިޔަތް ރަނގަޅުވާން އެބަ ޖެހޭ. ބަޖެޓު އިޚްލާސްތެރިވާން އެބަ ޖެހެއޭ. ދައްކާ

އެ  ނުދީމެ ބޭފުޅަުކ ވެސް ބަޖެޓަށް ޯވޓުއެން ،ލާފައި ބަޖެޓަށް ޯވޓަށް އެހިއިރުއިހުރިހާ ކަމެއް ޮކށް ނިންމަ އިވާހަކަދަްއކަ

ހަރު ވެސް މިކަން ދާނީ މިގޮތަށް. ދެން ފަ ގޮތް. މި މިހިރީ މި ކަންތައްތައް ވެސް ދިޔަ، ބޭފުޅުން ދިޔައީ. އެހެންވީމާ

ނޑު ގަބޫލުކުރާ ޮގތުގައިހަމަ  މިގޮތަށް ބަދަލުވީ ވެސް ހަމަ މަޖިލީހުގެ  އޮތް މުއްދަތު ބަޖެޓު މަރުޙަލާގައި މި އަޅުގަ

ން. ާވއިދަށް ގެނެްސގެގަ ށް ފެނިވަޑަިއގެންނެވި އިްސލާޙުއިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން އެދިވަަޑއިގެން ހަމަ އެ ބޭފުޅުްނނަ

ނޑުމެން ހަމަ ، އެހެންވީމާ މިކަހަލަ ވާހަކަތަްއ ދައްކަވާއިރު ައޅުަގނޑުމެން ވިސްނާލަން އެބަ ޖެހޭ. ދެން ހަމަ އަޅުގަ

ނުޑމެން މަޖިލީހުގެ އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރުންގެ ވާހަކަފުޅު  .އަދިވެްސ ެއއްފަހަރު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ ަގއި އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ފެނުނުލާޙުވާޞްއަޅުަގނޑުމެން ފުރަތަމަ އި  މަޖިލީހުގެ ކޯރަމް  ،ން އެަބ ޖެހޭ. މިައދު ވެސް އަުޅގަ

 ތަނަށް ވަަޑއިގެންެނވި ެމންބަރުންގެ ތެރެއިން ހަމަ އެްނމެ އެމް.ޑީ.ޕީ މެންބަރަކު މި ޖެހިއިުރ މި 9ހެނދުނު  .ހަމަނުވޭ

. ދިަޔއީހަމަވާނެކަން އެނގޭީތ ނުކުމެގެންމް ތިމަްނނާ ހުރީމަ ކޯރަ ،މް ވަދެަވޑަިއގެންފައި ަބއްލަވާަފއިޢާޡިތަނަށް، ޢަލީ 

ކަންކަްނ  ތެިރ ވާހަކަ އެބަ ދައްަކވާ. ކަްނކަން ރަނގަޅުކުރާ ވާހަކަ ެއބަ ދައްކަވާ. މިޞްލާއެހެންނަމަވެސް، އިޚް

 ާލޙުވެގެން ކަންތައްަތއް ރަނަގޅުކުރެވޭނީ. މިތާ އެމް.ޑީ.ީޕގެ ޞްބޭފުޅުން ވެސް އަމިއްލައަްށ އި ކުެރވޭނީ މިރަނގަޅު

ނޑު ގަބޫލުކުރަން.  ވަރަށް ރަނގަޅު މެންބަރުން ވެސް އެބަ ުއޅުްއވާ. ހަމަ ރަނގަޅު މެންބަރުން އެބަ އުޅުްއވާ. އަުޅގަ

ނޑު ފާަހގަކޮށްލަން. ކޮމިޓީއަށް ވެސް ވަަޑއިގަ ްނނަވާ. ޚިޔާލު ވެސް ދެްއވާ. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މާރިޔާ އަުޅގަ

ރަނގަޅު މެންބަރުން އެބަ ިތއްބަވާ. ދެން އަޅުަގނޑުމެން އަިދ  ، . އެހެންވީމާވެިރެވަވޑަިއގަންނަވާސްގައި ވެސް ަބއިހުބަ

ނުޑ ނޭއެހެން މެންބަރުން ވެސް ރަނގަޅު މެންބަރުން . ރަނގަޅު މެންބަރުން ރަނގަޅު. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަ

ަގނޑުމެންނަށް ހުންނެވީ. އަޅު ޝާހިދު ވެސް މިهللا ފާހަގަކޮށްލާނަން ހަމަ ކުރީގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ޢަބްދު 

 ެހންނަމަވެސް، ައޅުަގނޑުމެންނާުނކުރަން. އެ ދިމާއެއް ނޑުމެން ވެސް ެއ ބޭފުޅާއާނުކުރޭ. އަުޅގަ ފުރައްސާރަެއއް

ވަރަށް ކަިއރީގައި ިމ ހުންނެވީ ައއްޫޑ  އަޅުަގނޑާ  ؟ަޅިއގެން ުއޅުމަކީ މިއީތޯ ގޮަތކީ ިއއްޒަތްތެިރ ަރއީސްއަ ،ދިމާކޮށް

 މައްސަަލެއއް  މި ހުންނެވީ އަޅުަގނޑާ ވަރަށް ަކއިީރގަިއ. އަޅުަގނޑާތެރި މެންބަރު ޝަރީފް މަރަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތް

ނޑާ  ނޑު ވެސް އެ ބޭފުޅާ އަަޅއެއް ވާބެއް ނުކުރޭ، ދިމާއެއްޒު ނުޖެހޭ. އަޅުގަ . އެހެންނަމަވެްސ، ގަނޭނު ުނކުރޭ. ައުޅގަ
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ނޑުމެންގެ ،ދިމާކޮށް ވުރެ މާ ދުރުން އަޅުަގނޑުމެންނާއެއަށް  ނޑުމެންގެ ޚިޔާލުހުބަ އަުޅގަ ފާޅުކުރާއިުރ  ސްަގއި އަުޅގަ

ނޑު ގަޫބލުކުރާއިރު މިއީ އޮތް ގޮެތއް  މިކަންކަން ހުއްޓުވަން މަސައްަކތްކުރުމަކީ މިއީ ކުރެވޭނެ ކަެމއް ނޫން. މިއީ އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް  ބަލަ! އިސެއް ކުރަންޏާ އޭގަ ހުވެސް ބޭރުގައި ުހންނަވާފައި ބަޔަކު ވާހަކަަދއްަކންޏާ ބަނޫން. މިހާރު އަުޅގަ

ނޑުމެން ދައްކަން ބޭނުންާވ ވާ ނޑު ގަބޫލުކުރާ، ހަކަތައް ދެއްކުމުެގ. އެހެންވީމާވެސް ޙައްޤު ލިބިގެންވޭ ައުޅގަ  އަުޅގަ

ގޮތުަގއި ނޫްސވެރިންނަށް ެވސް އެ ބޭފުޅުްނގެ މިިނވަންަކން އޮންނަންޖެހޭނެ. ހަމަ އެފަދައިން ދިވެހި ަރއްޔިތުންނަށް 

ގެ މިނިަވންކަން އޮންނަންޖެހޭނެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ވެސް އެ ބޭފުޅުންެގ ވެސް އެ ބޭފުޅުން 

ވެސް ަވކި ބައެްއގެ ނޫނީ ކެވެންޖެހޭނެ. މިއީ އެއްގޮަތކަށްސްތަކުގައި ވެސް ވާަހަކދެހުމިނިވަންކަން އޮންނަންޖެހޭނެ. ބަ

ެގ އުމުޤަ ޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ގޮތަށް މި އުމުގަިއ ރައް ޤަ. މި އުމެއް ވެސް ނޫންޤަ .މީހެްއގެ މަޖިލީހެއް ވެްސ ނޫން ވަކި

ބުން ވޯޓުލައިގެން އެންމެ ޚާްސ އަންނާނީ ރައްޔިތުންގެ އިްނތިއުމުގައި ވެރިކަމަށް ވެ ޤަކަންތައްތައް ަބއްޓަންެވގެންދާނީ. 

ރުން ތިޭބ މަ އެންމެ ގިނަ މެންބަގިނަ ޯވޓު ހޯއްަދވާ ފަރާތްތައް. ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގަިއ ެވސް މެޖޯރިޓީ މި ލިބެނީ ހަ

އިދިކޮުޅ  އިޓީން. މިކަންކަން ހަޖަމުކުރެވެންޖެހޭނެ. މީގެ ކުީރގަކަންތައްތައް ނިންމާނީ މެޖޯރި، ފަރާތަކަށް. އެހެންވީމާ

ނޑުމެންނަށް ފެނޭ. މިހާރު... އިފަރާތްތަކުގަ  ހަމަ ތިއްެބވި ބޭފުޅުން ވެސް ކަންތައް ކުރެްއިވ ގޮތް އަުޅގަ

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

ސްގެ މަރުޙަލާ މި ނިންމާލީ ހު ސްގެ މަރުޙަލާ ނިމުނީ. ބަހު ހިސާބުން ބަ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. މި ޝުކުރިއްޔާ

 ނިމުމަށްފަހު. އި ތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތުއަރުވަވާހަކަފުޅުދަްއކަން އެދިަވޑަިއެގންނެވި އިްއޒަ

( ގެ އަގުްނ ޓެކްސް ެނގުމުެގ ގާނޫނުމުދަލާިއ ޚިދުމަތު) 2011/10 ނަންބަރު ގާނޫނު، 7.2އެޖެންޑާ ައއިޓަމް  -{7.2}

 2ނިންމެިވގޮުތގެ ރިޕޯޓު. މި ރިޕޯޓު  އިޖިލީހުގެ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވަގެނައުމުގެ ބިުލ މުޅި މަލާޙު ޞްށް އިއަ

ުނވޭ. މި  ލާޙެއް ލިބިފައެއްޞްފޮނުވުނު. މި ބިލަށް އެއްވެސް އި ަގއި އިްއަޒތްތެރި މެންބަރުންނަށް  2015ބަރު ންނޮވެ

މުދަލާިއ ޚިދުމަތުގެ ) 2011/10ގާނޫނު ނަންބަރު . `ރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަނީ މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން. 

 ނިންމެވި  އިޖިލީހުގެ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވަލާޙު ގެނައުުމެގ ބިލު މުޅި މަޞްށް އި( އައަގުން ެޓކްސް ނެގުުމގެ ގާނޫނު

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ކުރިފުޅުމަްއޗަށް ހުށަހެޅުމުގެ އުފާ އަޅުަގނޑު ލިިބގަންނަން. މި ފުރުޞަތުަގިއ  ،ގޮތުގެ ރިޕޯޓު 

ދަންނަވަން. އަދި މި ބިލު  އެކު ޝުކުރު  ތެރިކަމާޞްކޮމިޓީގެ ިއްއޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ވަރަށް އިޚްލާ

އެ ކޮމިޓީަގިއ  ،ތް މަސައްކަތްޕުޅު ފާހަގަކޮށްމިންނަިތޞާދީ ކޮމިޓީން ކުރެއްިވ ދިރާސާކުރެްއވުމުަގއި އިޤް

ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ ިއއްޒަްތތެރި ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. އަދި މި 

މިޓީެގ އަދި އިޤްތިޞާދީ ކޮ މޭޒާ  ކޮމިޓީގެ އިދާރީ ؛މޭޒުގެ ފުރުޞަތުގައި މިކަުމގައި އެީހތެރިވެަވޑަިއގެންދެްއވި އިދާރީ

 އެުކ ޝުކުރު  ތެރިކަމާޞްބޭފުޅުންނަށް ވެސް ވަރަށް ިއޚްލާޭމޒުެގ ހުރިހާ  މުިޅ މަޖިލީހުގެ އިދާރީ އަދި ،މޭޒު އިދާރީ
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 59 މިނެޓު 28ށް ސްގެ ވަގުތު. އެއީ ޕީ.ޕީ.އެމަހުގަިޑއިރުގެ ބަ 1ލަ މުރިޕޯޓަށް ކަނޑައެޅިަފއި ވަނީ ޖު ދަންނަވަން. މި

 3އަށް ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.އޭ  15މިނެޓު  7ސިކުންތު. ޖުމްޫހރީ ޕާޓީއަށް  29މިނެޓު  14އަށް ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.ޕީ

 3މިނެޓު. ވަިކ ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްުނވާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް  3ސިކުންތު. އަދާަލތު ޕާޓީއަށް  18މިނެޓު 

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަ އަރުަވނީ ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިާރގެ  ތު މިމިނެޓު. ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އަުޅގަ

 ޝާހިދަށް.هللا އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

 

 ޝާހިދު ވާހަކަދެއްކެވުން:هللا ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަބްދު

 ބިލާ އިަދށް އިސްލާޙުގެނައުުމގެކުރެވިފަިއވާ މަޖިލީހުގެ ގަވާރައީސް. މިއަދު ދެންމެ އެޖެންޑާ އިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ައގުން ޓެކްސް ނެގުުމގެ ގާނޫނަށް ިއސްލާޙެއް ހުށަހެޅިގެންދާކަން  ،ސްކުރުމަށްފަހުހުބަ ގޮތުން ބެހޭ

ނޑުމެްނގެ ސަމާލުކަމަށް މި ނޑު ގަބޫލުކުާރ ގޮތުަގއި އަުޅގަ އަންނަނީ  އެއީ ވަރަށް ވަރުގަދަ ިއއްިތފާޤެއް. އަުޅގަ

ކުރިއަްށގެންދެވެނީ ކޮން ަފރާތަކުންކަން. ެއއީ ަރއްޔިތުްނގެ އަތުން ނަާގ ޓެކްްސެގ  ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު ޙަޤީޤަުތގައި 

ވެސް ވަސީލަތަކީ ަރއްޔިތުްނގެ އަުތން އެކި ގޮްތގޮތުން މިއަުދގެ  ފައިސާއިން. ބަޖެޓަކީ އެކަމަްށ ޚަރަދުކުރުމުގެ ހުރިހާ

ނޑު ރަްއޔިތުންގެ  .ްއޒަތްތެރި ރައީސްދިަޔކަން. އި ގެންމެންނަށް މިހާރު ފާހަގަވެސަރުކާރުން ނަންގަވާ ޓެްކްސކަން އަުޅގަ

ގޮތަްށ  ދުަވހުގެ މުއްދަތެއް ދޭ 7ސްކުރުމުގެ ކުރިން ހު ގޮތުން ބަ ބެހޭ ހަށް ބަޖެޓު ހުށަހަޅައި ބަޖެޓާމަޖިލީ

 އެނޫން ގޮތަކަށް  ،ފަތް ބަދަލުކޮށްގާސަ ަގއި ބަޖެޓު ާފސްކުރަމުން އަިއ ދިޔައީ މާ އިހުްއސުރެ ރާއްޖޭހަމަޖެހިގެން

ހަމައަށް ޙަޤީޤަތުގައި ބަޖެޓުަގއި އޮތް ވާހަކަެއއް ރައްޔިތުްނގެ މަންދޫބުން ގެންދިއުމުގެ ފުރުޞަތު  ރައްޔިތުންނާ

އްޔަތުްނ ސި ފިނޭންސް މިނިސްޓަރުގެ ހައި ،ތަކީޓަކައި. އޭެގ ކުރިން ޢަމަލުކުރެވެމުންދާ ގޮ ހޯދައިދިނުމަށް

އެ ުދވަހުން އެ  ،ލީހުގެ ޖަލްސާ ސިއްރު ޖަލްސާައކަްށ ހަދައިރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބަޖެޓު ހުށަހެޅުއްވުމުން މަޖި

ވަަނ  2008ަފތަކަށް ބަދަލުވެ ަސގާފަތް. އެނޫން ސަގާށް ގެންޮގސް ބަޖެޓު ފާސްުކރާ ޯވޓަ އި،ސް ނިންމަހުދުވަހަށް ބަ

ނޑުމެން ބަލަިއގަތް އާއަހަ ރުކޮށްދިނުމުގެ ހަމައަށް މަޢުލޫމާތު ފޯ ނުއަާސސީގެ ަދށުން ރައްޔިތުންނާނޫޤާ ރު އަުޅގަ

ބަޖެޓު ދިރާސާކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ރައްޔިތުންގެ މަންދޫބުންނަށް ހޯދައިދޭން ފެށުނީ. މިހާރު  ،ފެށިއިރު މިސްރާބަށް ދަތުރު

ތަނުަގއި ވާހަކަފުޅުދަްއކަވަމުން ަބއެއް  ފަތަށް. މިަސގާއިުހގެ  ،އަނެއްާކވެްސ ކުީރގެ އަޅުަގނޑުމެން އެނބުރި މި ަދނީ

ގޮަތށޭ މަޖިލީހުގައި ކަން ކުރާނީ.  އަޣުލަބިްއޔަތު އޮތް ބަޔަކު ބޭނުން ،ންބަރުންގެ ވާަހކަފުޅުަގއި ވިދާުޅވިއިްއޒަތްތެރި މެ

ހަމައަށް މަޢުލޫމާތު  ރައްޔިުތންނާ ،އަޅުަގނޑު މިއަދު އެ އަޣުަލބިއްޔަތު އޮތް ބޭފުޅުންގެ ައރިހުން މި އެދެނީ

އްޔިތުންނޭ. ރި މެންބަރުން ވެސް އިންތިޚާބުކޮށްފައި ވަނީ ރަހިއްސާކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ދެއްވާށޭ. ތިޔަ ިއއްޒަތްތެ

ސްކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ހުގޮތުން ބަ ބެހޭ ބަޖެޓު ހުށަހަޅާ ދުވަހު ބަޖެޓާ މިކަން ހިނގާނެ ގޮތަކީ .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ގެ ތެރޭަގއި ނޫނީ މިހާރު ސް ހިނގަމުންދާނީ. އެ މުްއދަތުހުދުވަހަށް ބަޖެޓުެގ ބަ  ދެުދވަހަށް ނުވަތަ  3ަލއްވާނީ. އިހުޅުވަ
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އެހެންކަމުން، ނުޖެހޭނެ. ސްޓްރީން މަޢުލޫމާތު ދެއްވާކަށްގޮތުން ފިނޭންސް މިނި ދާހުގެ ގަވާއިދު މި އިސްާލޙުވެގެންމަޖިލީ

ނޑުމެންނަށް ވެސް، ރައްޔިތުބަޖެޓު ފާސްވެގެން ންގެ މަންދޫބުންނަށް ދާނީ ބަޖެޓުގައި އޮތް އެްއޗެއް ޙަޤީޤަުތަގއި އަުޅގަ

ލާ އިބޭނުން ެއއްެޗއް ފާސްކޮށް ނިންމަ ،ސަރުކާރުން ބޭނުންވާ ގޮތަކަށް .ރަްއޔިތުންނަށް ވެސް ނޭނގި .ނގިވެސް ނޭ

ފުއްލަވާށޭ. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް . ނޫހަރޭޒަތްތެރި ެމންބަރުން ނުނަންގަވައުސޫލުން. އެ ބަދުނާމު މިއަުދގެ މަޖިލީހުގެ ިއއް

އެކުގައި ިއއްޒަތްތެރި  ކާ އެްއގޮތަށް، ރަްއިޔތުންނާށޭ. ރަްއޔިތުންގެ އެދުންތަވެސް އެކަުމގައި ބަިއވެިރވެަވަޑއިނުގަންނަވާ

 ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް.  ލްތިމާސްކުރަން. ޝުކުރިްއޔާއިިއގެން ހުންނެވުމަށް އަޅުަގނޑު ރައީސް ސާބިތުެވވަޑަ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަރުވަނީ މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ  ފުރުޞަތު މި ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ޝުކުރިއްޔާ

 މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީއަށް. 

 

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ ވާހަކަެދއްެކވުން:

ާރއްޖޭެގ . ެޓކްސް ނަަގިއގެން ކުރަންޖެހޭނެ މަސައްކަތަކީ عليكم المس  لاޝުކުރިއްާޔ، އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

ބައެްއ  ރައްޔިތުންނަށް އޭގެ ފައިާދަވނިވި ކަންތައް ކުރުން. އަދި ޓެކްސް ނަގައިގެން ރާއްޭޖގެ އާމްދަނީގެ ބޮޑު

ތީ ޚިދުމަތްތަކުގެ ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކަށް. ސަލާމަ ؛ައކީ، އެންމެ ބޮޑު ބައެއް ޙަޤީޤަުތގައި ހޭދަކުރެވޭ ެއއް ދާއިރާ

ނޑުމެން ވެސް ވަރަށް ގިަނއިން ދަްއާކ  ،ންގެ މުއައްސަސާ މިއަުދ އޮތް ގޮތް ގޮތެްއގައި ފުލުހު ޞަތެރެއިން ޚާއް އަުޅގަ

މުިޅ  .ފުޅަކު ިއޢުތިރާފްވެވަަޑއިގެންފިވާހަކަެއއް. ިމއަދު ދިވެހިާރއްޖޭގެ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާައކަށް ހުންނަވާ ބޭ

 ކަާމއި، އެ  އިންތިހާއަށް ފޯރާފައިވާ ޒުފޫކަމާިއ، ފައިާސގެ ނު ކަމާއި، ސަފާދަވެަފިއވާ މުއައްސަސާ ކޮރަޕްޓުވެަފއިވާ

މިީއ ައޅުަގނޑުމެން ، ވެ އިޢުތިރާފުެވއްޖެ. އެހެްނވީމާތަނުގައި ިތއްބަާވ ބޭބޭފުޅުން ޣައްދާރުެވއްޖެ ކަމަށް ވިާދޅު

ނޑުމެންނަށްކަންބޮޑުާވ ކަމެްއ ނޫންތޯ. މިކަމުގެ ކަންޮބޑުވުމު  ަގިއ ފެނިގެން މި ދިޔައީ ކުރީ ެރއެއް  ގެ ތެެރއިން އަުޅގަ

ނޫސްވެރިން  ތިންމި  ،ނޫސްވެރިޔަުކ. ފިޔާޒު، ވިސާމް، ީލވާން 3ފުލުހުން ހައްޔަރުކުރި ރާއްޖެ ޓީވީގެ ނޫްސވެރިން، 

 .ހައްޔަރުކޮށް އެ މީހުންގެ ނޫސްވެރިކަމުގެ ވާޖިބު އަދާކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރި މަސައްކަތެްއގެ ތެރެއިން އިހިފަ

ނޑަކަށް  އަދި އެ މީހުންނަށް ދޭންޖެހޭ ގާނޫނީ ވަކީލުންގެ  އި،ވަންދެން ބައިންދަަގޑިއިރު  24ހައްޔަރުކޮށް ގާްތގަ

އެއް ނޫްސވެރިްނގެ ކަންފަތްމަތީގައި ހެްސކިޔާފަިއ ، އި ކޮށް، އެ މީހުންެގ ަގިއގަިއ ތަޅައެހީތެރިކަން ލިބުމަށް ެވސް ަލސް

ރުަގއި ޯލަޔރަށް މި މަންޒަރު ފެނި، މި ޖަހައި، އަެނއް ނޫްސވެރިެއްއެގ ލޯމަތީގައި ހެްސކިޔާަފއި ޖަހައި، ޯލޔަރު ދިަޔއި

ވާީތވެ މިކަުމގެ ކަންބޮުޑވުްނ އެކި ޒާތްޒާުތގެ އަނިާޔކޮށްފައި ހުރިހާ ނޫސްވެރިންނަށް  އަދި ،ތަން ފެނި އަނިޔާ ލިބިފަިއވާ

ނޑުމެން އެންމެ ބޮޑު އިދިކޮޅު ސިާޔީސ ޕާޓީއެއް ސަރުކާރު ޒިްނމާދާރުކުރުމަށް އޮންނަ ޕާޓީ،  ،ފާޅުކޮށް އަުޅގަ
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ކަންބޮޑުނުާވ  އީމި .މި ކަންބޮޑުވުން ނދުނު ހުށަހެޅީކަމަށް ވާތީ މިއަދު ހެ އައްސަާސއަކީ އިދިޮކޅު ސިޔާސީ ޕާޓީމު

ފުލުހުންގެ މުައއްަސސާ އޮތް ގޮތް ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހާމަކޮށްދެްއވައިފި.  ؟ސަލަެއއްތޯ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސްމައް

އެއާއެުކަގއި ވަކީލުން އެަބ ވިދާޅުވޭ. މި މައްސަލަިއެގ ބަ ވިދާުޅވޭ. ހަމަނޫސްވެރިން އެ އަޅުަގނޑުމެން ވެސް މި ކިަޔނީ.

ކުރުމުެގ ރަނގަޅު ނިޔަތުަގއި މި ޓަކަިއ، މިކަންކަން ރަނގަޅު ކަންބޮޑުވުން ސަރުކާުރގެ ަސމާލުކަމަށް ގެނައުމަށް

ހަމައަށް ވެސް  މެ މައްޗާދަށުން ފެށިގެން އެން  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، އަދި އެންމެ ުނގަތްމައްސަލަ ބައްލަަވއެއް

ނޑުމެން އިދިޮކޅު ފަރާތެއްގެ އަުޑ ިއވޭނެ ހުރިހާ ފެންނަނީ. މީގެ  ތަން މި ގޮތްތަކެއް ބަންދުކުރަމުްނދާ މިތަނުން އަޅުގަ

ނުޑމެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި ކުރީަގއި ން ދިވެހިރާއްޖެއާ މެދުގައި އދ.އި ،ވެސް އަުޅގަ

ޮބުޑވުން ފާޅުކުރުުމގައި. ެއ މަްއސަލަ ވެްސ ބަލައިުނގަތް. ަދއްކާ ހަމަ އެްއވެްސ ހުއްޖަތެއް ނިންމެވިނިންމެވުމުގެ ކަން

ްއޒަތްތެރު ރައީްސ އިއެ މައްަސލަ ބަލައިނުގަތް ސަބަބު ކަުމގައި  އިވަހުގަ ދު އޮންނަނީކީ ނޫން ޙަޤީޤަތުގަިއ. އެ

ގެްނ ރޮއި  ،އާދޭްސކޮށް ،ޅުަގނޑުމެން ފަހަތުން ދުވެއަޅުަގނޑުމެންނަށް ޙަޤީޤަތުގަިއ މަޢުލޫމާތެއް ނުދެއްވާ. ފަހުން އަ

 ަގއި،ކޯޓަށް ުހށަހެޅިފައިވާ މަްއސަލަެއއް ،ވާީތވެ ވިދާޅުީވ ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފަިއވާ މަްއސަލައަކަށް .މަޢުލޫމާތެއް ލިބުނީ

އެއީ މުޅި ތަފާތު ދެ  ކޯޓަށް މައްސަލަައކުން މީހުން ހަތަރު ފާރުން އެތެރެކޮށްލުމާ އިޝަރީޢަތުގައި ހިނގާ މައްސަަލއަކާ 

ނޑުމެްނގެ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ގާނޫނީ ވާޖިބު އަދާކުރަން ހުރަސްއެޅުއްީވ އެ އެއްވެްސ  .ދުވަހު ވެސް ކަމެއް. އަުޅގަ

ނޑުމެން ކޮށްފައި އެބަހުބުނަނީ ތު ހުއްޖަތެއް ނެތް. މިއަދު މި މައްސަލަ ވެސް މި ފުލުހުން  އޭވެ މަތުތަކެއް އަުޅގަ

އަންނަނީ މިތަނަށް މައްސަލަ ސާބިތުކުރާކަށް ނޫން. ހިނގި  މި މެން. އަޅުަގނޑުކަމަށް ރިއަނިާޔކު އިތަޅަ

އިބު މިތަނުން ނަ .ގަިއ ުއޅޭތީ މި ަކންކަމުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނެއުަމށް ޓަކައިއާ މަތުތަކެްއ މުޅި މީޑިހުކަންތައްތަެކއްެގ ތު

ކޯެޗްއ  ؟. ޯކޗެްއ ސާބިތުެވެގންތޯ އެ ނެގެނީރައީސް މާދަމާ ކަންނޭނގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓު ިމ ނަގަނީ

ނޯކޮންފިޑެންސް ނަގަިއގެްނ  ގެމިތަނުން އެހެން ސިޔާސީ މީހުން ؟އިބު ރައީސް ވަިކކުރީސާބިތުވެގެންތޯ ީމގެ ކުރީގެ ނަ 

ނޑުމެންނަށް މުޖުތަމަޢު ،ތަނަށް މި ހުށަހަޅަނީ މި ވަކިކުރަނީ ޯކޗެއް ސާބިުތވެގެންތޯ؟ ައޅުަގނޑުމެން މި ގަިއ އަޅުގަ

ތަނަށް ިމ  ނޫން މި އްއޮތް ކަންބޮުޑވުންތަުކގެ ސަާމލުކަން ސަރުކާރަށް ގެނައުމަްށ ޓަކައި. ކަންކަްނ ސާބިތުކުާރކަށެ

ނޑުމެން  ިއ،ހުށަހަޅަނީކީއެއް. އެ ކަންކަން ރަނގަޅުކުރުުމގެ ނިޔަުތގައި. ިމ މަޖިލީހުން މި ކަންތައްތައް ނުބައްލަވަ އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ައޑުއެހުން  މި ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތައް އެްއގޮަތކަށްވެސް ނޭހުމުގެ ބޭނުމުަގިއ   ،މައިނޯރިޓީއަށް ވާީތވެ އަުޅގަ

ނޑުމެންަނށް އިނގޭ އިމްޕި ތިބޭފުޅުން ކުރައްވާ ކަެމއްގެ  ނޑުމެންނަށް ފެންނަނީ. އަޅުގަ ނިީޓއަީކ އުގޮތުަގއި އަުޅގަ

 ގެގޮތަްށ މި ދޮރުތައް ބަންދުވުމު  ފިޔަވަޅުނޭޅޭ  އަދި މި ަކންކަމުން އި،ފުލުހުން މި ޢަމަުލތައް ހިންގަ  .އިނގޭތޯ

ސް ެވސް ނިޓީައކީ އެކްިސޑެންަޓކުން ާވ ކަމެްއ ނޫން. ެއީއ ޑިަޒއިންކުެރވިގެން. ެއއީ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލިއުއިމްޕި

ދަށުްނ  ،ަބވާދެން ތިއް ،އްޒަތްތެރި ަރއީސް ަބިއވެރިެވެގންއި  ،ބައިވެިރެވގެން، އެީއ ރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާ ބަިއވެރިެވގެން

 ތިއްބަވާ ބޭބޭފުޅުން ބަިއވެރިެވެގން ހިންގަވާ...
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ުފވައްމުލަުކ އުތުރު ްއޒަތްތެރި މެންބަރު ހިނދުކޮޅަކަށް ަމޑުކޮށްލަދެްއވުން ެއދެން. މި ނިޒާމީ މައްސަަލެއއްަގއި އި

 ވަން.އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޝާހަށް ފުރުޞަތުއަރު ދާއިރާގެ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(                          

 

 އުތުރު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަލީ ޝާހް ވާހަކަދެއްެކވުން: ފުވައްމުލަކު

އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މިހާރު ބަހުސްކުރެވެމުން މި ދާ މައުޟޫޢަކާ ނުވަތަ ބިލަކާ ގުޅޭޮގތުން އަޅުަގނޑަށް މަޢުލޫމާތު 

ނޑަށް އެނގިފަިއާވ ގޮތުން ސާފުކޮށްލަދެއްވުން އެދެން. އެ  )މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްްސ  2011/10އީ އަުޅގަ

ނެގުމުގެ ގާނޫނު(އާ ގުޭޅގޮުތން ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙަްށ، ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވަިއ ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓަށް 

ގެންެނއް ނުދޭ ބަހުސްގެ ތެރެއިން ެއއާ ުގޅޭ ބަހުސްކުރެވެމުން މި ދަނީ. ެއހެންނަމަވެސް، އަުޅަގނޑުމެްނނަކަށް އަުޑިއވި

 އެްއވެސް ކަހަލަ ވާަހކަެއއް. ެއހެންވެ ސާފުކޮށްލަދެއްވުން އެެދން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޝާހް ނެންގެވި ނިޒާމީ މައްސަލައިަގއި ދަންނަވަން. މަޖިލީހުގެ  އުތުރު ދާއިރާގެ  ފުވައްމުލަކު

މެންބަރުންނަށް  ްއޒަތްތެރިކަމުަގިއ ބަލައިގަެނވޭކަެށއް ނެތް. އި ދުަގިއވާ ގޮތުން ެއއީ ނިޒާމީ މައްސަލަެއއްގަާވއި

ނޑުމެްނގެ ބަހުސް ހަަމ މަޖިލީހުގެ  .ތިރާމާއެކު ދަންނަވަންއެހެންނަމަވެސް ައޅުަގނޑު ިއޙް ަގވާއިުދގެ ތެެރިއން އަުޅގަ

 މަށް ނިންމާލު ،މަށްއުއަޅުަގނުޑގެ ވާހަކަފުޅު ކުިރައށްގެންދި .މަށްދިއުންގެއެހެން ކަންކަްނ ވެސް ކުިރއަށް  އަދި ،ވެސް

 ށް.ރި މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީއަްއޒަތްތެއި މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެއަރުވަން ފުރުޞަތު

 

 އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ ވާހަކަެދއްެކވުން: މާފަންނު

އަންނަނީ ެވސް ަރއްޔިތުްނ ދޭ ޓެކްްސއަކުން ލިޭބ  ޅުަގނޑުމެން މަޖިލީހަށް މިްއޒަތްތެރި ަރއީސް އައާދެ، އި

ނޑުމެން ދައްކަްނ މިއިސާައކުން އަޅުަގނޑުމެްނނަށް ޚަފަ ޖެހެނީ ވެސް ހަމަ  ރަދުކުރާތީ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

ނުޑމެންނަށް ވަރަށް ބޮޑު ކަންބޮޑުވުމެއް ރާއްޭޖގެ މިނިވަން ކޮށްލުމުގެ ގޮތުން ތައް ނެތިއާމީޑި ރައްޔިތުންގެ ވާހަކަ. އަުޅގަ

 ،ނުޙައްޤުން ހައްޔަރުކޮށް  ،ހައްޔަރުކޮށް  ޚާއްޞަ ގޮތެްއގައި ެއ މީހުން ހިފައިހިންގާ ޢަމަލުތައް. ސަރުކާރުން 

ފެންނަން  .އަޅުަގނޑުމެންނަށް އަނިޔާކުރޭ ކަން އަޅުަގނޑުމެްނނަށް އިނގެނީއަނިޔާކުރާީތވެ. އަނިާޔކުރާކަްނ ސާބިތުވާ
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 ،ހައްަދވާ ސަބަބަކީ  ލަ ކަންތައްތައް ނުބެޭލނެ ގޮތްމަންޒަރުތައް. އެހެންވީމާ، މިދެންނެވިހެން މިއީ މިކަހައެބަހުރި 

މިއީ މިދެންނެވިހެން ؛ އިނގިރޭިސ ބަހުން ދަންނަވާ ކަމަށް ވަންޏާނޫނިއްޔާ ، ނިޓީގޮަތކީ މި އިމްޕިއު  ހެއްދެވޭ

ވަީނ . ޭއގެތެރޭަގއި ޝާމިލުވެސް ޓެއް ނޫން ެއްއގޮތަކަށް ެޑންމިީއ ެއކްސި .ވާީތވެ ކުރެިވގެން ހިނާގ ަކމަކަށްޑިަޒއިން

ްސ ވެސް. އެހެންވީާމ، މި ކަންަކން މިގޮތަށް ނުކުރެއްވުމަށް ރިޓީ އޮތް މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިމިއަދުގެ ސަރުކާުރގެ މެޖޯ

ނޑުމެން ޭބނުންވަނީ މި އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ ރާއްޖޭެގ ހަމަ  އެކު ަދންނަވަން. އަުޅގަ

ސިިކއުރީޓީ ފޯސަސްަތއް ؛ ވެފަިއވާ ފުލުސް މި ރާްއޖޭގެ ކޮރަޕްޓް ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވެސް ވިދާޅުިވ ފަދައިން

ނޑުމެން ހުށަހަޅާ ކުއްިލ  ގޮަތށް އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް ކުރުން. އެހެްނވީމާ، އެ ކަމަށް މަގުފަހިވާނެރަނގަޅު އަުޅގަ

ނުކުރެވޭނެ ގޮްތ ޚިލާފަށް އެ އެްއެޗހިތައް ބޭރު ތް ހައްދަަވއިދެްއވުން އެދެން. ަގވާއިދާމައްސަލަތައް ބަލަިއގަެނވޭނެ ގޮ

 ހެއްދެވުން އެދެން. ޝުކުިރއްާޔ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއޒަތްތެރި އި  ދާއިރާގެ އަރުވަނީ ގެަމނަފުށީ ްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މިޝުކުރިއްޔާ އި

 ރު ޖަމީލް ޢުޘްމާނަށް.މެންބަ

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާން ވާހަކަދެއްކެުވން: ގެމަނަފުށީ

ނޑުމެންނަށް މި ހުށަހެޅިގެން އުޅޭ ރިޕޯޓަކީޝުކުރިއްާޔ އި  ގާނޫނު ނަންބަރު  ،އްޒަތްތެރި ަރީއސް. މިއަދުގެ އަުޅގަ

 ްއޒަތްތެރި ރައީސް.އިޙެއް. ޅުނު އިޞްލާ ށް ހުށަހެޚިދުމަތުން ޓެކްސްނެގުމުގެ ގާނޫުނ( އަމުދަލާއި ) 2011/10

ކެއަރ ސެންޓަުރތަކަށް ޓެކްސް ަދއްަކއިގެްނ އިޞްލާޙުެގ ބޭނުމަކީ މިހާރު ޑޭ އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ފަދަިއން މި

ޙަީޤޤަތުގައި ެޓކްސް ަކނޑާލުުމގެ ސަބަބުން ރަްއޔިތުންނަށް  ،އަޅުަގނޑުމެން މި ނަގަމުްނ އަންނަ ޚިދުމަތްތައް

 ވަނަ މާއްދާގައި ަބޔާންކޮށްފައި މި  20މި ގާނޫުނގެ  ،އޮތީ ކަަމކީ މި ެއއް ންކަމެއް ހޯދައިދިނުން. އޭގެތެރޭ ލުއިފަސޭހަ

ކޮްށގެން މުއައްސަާސއެްއގައި ރަޖިސްޓްރީ ބެހޭ ބެހޭ އިދާރާއެްއގައި ނުވަތަ ދަުއލަތުގެ ކަމާ ސަރުކާރުން ކަމާ ،އޮތީ

ވަނީ  ކަމަށް ބުނެފައި ކެއަރޑޭ، އޮތީ މި ޚިދުމަތްތައް. ހަމައެހެންމެ އަރ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނުންދޭ ޑޭކެއަރކެގާ ޑޭހިން

ގެ ގަޑިތަުކަގއި މީހުން ދުވާލުނާއި ނުވަތަ މީހުން ނުވަތަ ބަލިކުޑަކުދީން ުނވަތަ ނުކުޅެދުްނތެރިކަން ހުންނަ ކުދީން

ޞަކުްނ ން ނުވަތަ ގާނޫނީ ޝަޚްކުދީންނަށް ނުވަތަ އެ މީހުންނަށް އަޅާލުމުގެ ގޮތުން އަިމއްލަ ފަރުދު އެ ބަލަހައްޓައި،

 ،އޮތީ  ބަޔާންކޮށްފަިއ މި ގެ ވާހަކަ. އެހެންވީމާ، ީމގައި އިްއޒަތްތެރި ަރީއސްފޯރުކޮށްޭދ ޚިދުމަތްތަކު ނަގާ ގޮތަްށ ނަަގއި

ަރއްޔިތުންނަށް ުލިއފަސޭހަކަން ފޯރުކޮށްދިނުން. ަނގާ ެޓކްސެްއ ަކނޑާލުން، ، ގޮަތކަށް ދަންނަާވ ކަމަްށ ވަންޏާ ކުރު

ނޑުމެންެގ ؛ އަޅުަގނޑުމެން ޓެކްސް  ،ނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ފަދަިއންއެ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ޚާއްޞަކޮށް އަުޅގަ
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ނޑުމެންގެ ޢާއިީލ ދިރިއުޅުްނ ހަމަޖެހިފައި އޮންނަ އުމުރުން ުދވަްސވީ ބޭފުޅުންނާ، ބޭފުޅުންނާއި ގޮތުން  އަދި އަުޅގަ

ޖެހޭ. އެހެންވީމާ، އެބަ ންޓަރުތަުކގެ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްޭދންކެއަރ ސެބައެއް ތަންތަުނގަިއ، މިދެންނެވީ ޑޭ 

މު ގާނޫީނ ސަރުކާރުން ހުށަހެޅި ވަރަށް މުހިއްކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރައްޔިތުންަނށް ލުއިފަސޭހަ

ނުޑ ފާހަގައެއާއެުކ، އަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ. ދެން ހަމަކަމުަގއި އަޅުަގނޑު ފާހަ އިޞްލާޙެއް  ކޮށްލަން ބޭނުންވޭ،ުޅގަ

ނޑުމެން ނަގާ ޓެކްސްތަކުން މި ކޮށްދޭއި  ޓެކްސްތައް ނަަގިއގެން މަސައްކަތްކުާރއިުރގައި  ؛ްއޒަތްތެރި ރައީސް އަުޅގަ

އި ަރްއޔިތުންނަށް ލުއިފަސޭހަކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި މަސަްއކަތްކުރެވެނީ. އޭގެތެޭރގަ  ވެސް މި ޓެކްސްތަކުން

ޅުަގނޑުމެންގެ ޒުވާނުން އަ ،ރޝިޕުތައް ފޯރުކޮށްދީނަލް ދާއިރާަގއި މަސައްކަްތކުރާ ސްކޯލަޚާއްޞަކޮށް ެއޑިުއކޭޝަ

ދަނީ. އަދި މިއަދު ިމ ަސރުކާރުން ނުކުޅެދުންތެރިކަން  ކުރުމަށް ޓަކައި ތަފާުތ މަސައްކަތްަތކެއް ކުރަމުން މިތަމްރީނު

ތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި ތަފާތު އި ނޫނީ ފްލެޓުށްދިނުމަށް ޓަކަފޯރުކޮ ތްތަކަށް ވެސް ގެދޮރުވެރިކަންހުންނަ ފަރާ 

ަގނޑުމެން މިފަދަ ބަހުސްކުރާ އަންނަނީ. އެހެންވީމާ، ހިތާމަޔަކީ މިއަދު ައޅު މަސައްކަތްތަެކއް ކުރަމުން މި

ނޑުމެން ދުވަސްކޮެޅއް ޢުތަކަށް ވާހަކަދަްއކާިއރު މައުޟޫޢާ ނުގުޅޭ ތަފާތު ވާހަކަދަްއކަިއ،ޟޫމައު ހުން ފަ ދެން އަޅުގަ

ަމުކ ކޮށްފައެއް ނެތޭ. އެކަހެޅި އިޞްލާޙުތަކަށް ރިޢާޔަތްތިމަންނަމެން ހުށަ ،އްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވިދާޅުވާނެބައެއް އި 

ނަޑއިލާ ވާހަކަ. އި ނޑާލުމުގެ މުހިއްްއޒަތްތެިރ މެންބަރުންގެ ވާހަކަިއގަމިއަދު މި ދައްކަނީ ޓެކްެސއް ކަ  މު އި ެޓކްސް ކަ

ވެްސ ވާހަކަެއއް އަލިނާުޅވާ. މުޅި އެއް  ،ކަމެއްެގ ވާަހކަ ްނނަށް މީގައި ހުިރ ފަސޭހަަރއްޔިތު ،ކަމެއްެގ ވާަހކަ

ނޑުމެްނގެ ނޫސްވެރިްނެގ  ،ފުލުހުންގެ ވާހަަކާއއި ހުރި ވާހަކަާއއި، ސިަފއިންނާއި ވެފައި މުއައްސަސާަތއް ކަރަޕްޓު  އަުޅގަ

ނޑުމެން  ؛ގެން ނޫިނއްޔާ ަރއްޔިތުންނަށްދައްަކއިާއ މި ދަްއކެނީ. އެހެންވީމާ، މަުއޟޫޢަށް ސީދާ ާވހަކަވާހަކަ އަުޅގަ

. އްުކަގއި މަސައްކަތްކުރަންގުޅުންހުރި ކަންތައްތަ ކުރަން މި ތިބެނީ ރައްޔިތުންނާރައްޔިތުންގެ ޚިދުމަތުަގއި މަސައްކަތް

މި ގޮތަްށ ، ވާހަކަ މި ދައްކަނީ ނޫްސވެރިންގެ ާވހަކަ. އެހެންވީމާ ބެހޭ ބިލެއް. ެއކަމަކު މިއަދު މި ގެންނަނީ ޓެްކސާ

ނޑުމެން ބޭނުންވާ ބަދަލުތަކެއް ނުގެނެވޭނެ. އެއީ ބިލަކާ ބެހޭ ދަްއކަިއގެނެއް ރަްއޔިތުްނނަކަށެއްވާހަކަ ތުން ގޮ އަުޅގަ

ަދއްަކިއގެންނެއް ޅުން ނެތް ކަންތަްއތަކުގެ ވާހަކަވާހަކަދައްާކއިރު އެ ިބލަކާ ގު ރިޢާޔަތްކުރާއިރު، އެ ބިލަަކށް

އަދި  ،ސިަފއިންނާއި ުފލުހުންގެ ވާހަކަތަާކއި ،ަރކަށް މިއަދު މާލޭ މަގުމަތީެގ ވާހަކަތަާކއިއަޅުަގނޑުމެން ކިތަންމެ ވަ

ކުެރިވގެން މި އަދު ައޅުަގނުޑމެން މި ދައްކާ މައުޟޫޢުަގިއ މިއަދު ރެކޯޑުމި ،ނޫސްވެރިންގެ ވާހަކަ ދެްއކިެއއް ކަމަކު 

ޟޫޢާއި ެއ ވާހަކަތަކަށް. އެހެްނވީމާ، އެ ދައްކާ މައުހަމައެކަނި ޓެކްސްގެ  އަންނަނީ ގާނޫނު އިޞްލާޙުކުރެިވގެން މި

ރިޢާޔަތްކޮށް ކަންނޭނެގ ވާހަކަދަްއކަންޖެހޭނީ އިްއޒަްތތެރި ރައީސް. ވަރަށް ބޮޑަށް  ވަގުާތއި ހާލަތާއި އެ ކަންަތްއތަކަށް

 އްޒަތްތެރި ރަީއސް.ޝުކުރިއްޔާ އި 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މިއްޒަތްތެރި މެްނބަޝުކުރިއްާޔ އި   ްއޒަތްތެރި މެންބަރު އި  އަރުވަނީ މަރަދޫ ާދއިރާގެ ރު. އަުޅގަ

 އިބްރާހީމް ޝަރީފަށް.

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެވުން: މަރަދޫ

ނޑު  އަށް މި 2011/10ްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ގާނޫނު ނަންބަރު ޝުކުރިއްޔާ އި ތާއީދުކުރަން. ގެނެވޭ ިއޞްލާޙަށް އަޅުގަ

ވެސް  ދައުަލތެއް މި ހިންގެނީ ޓެކްސް ަނގަިއގެން. ދައުލަެތއް ހިންގަްނ ޓެކްސް ނެޭގއިރުަގއި ،އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ

ފުކުރުން. އެީއ ދިމަދިމާލުން ޓެކްސް ނުނަގާ މާ ބައެއް އި،އިމުކުރާށާޖެހޭ ރާއްޖޭގެ އިޖުތިމާޢީ ޢަދާލަތު ޤާ އެބަ

ާރ ކުރުަމކީ އަޅުަގނޑު ވަރަށް ތާއީދުކުއަރ ސެންޓަރުތަކުން ޓެކްސް ކުޑަކެކަމުން، މި ޑޭނެ ކަމެއް. އެހެންކުރަންޖެހޭ

ޖެހޭ. ޓެކްސް  ގެންނަން އެބަގެ މުޅި ޓެކްސް ނިޒާމަށް ބަދަލުރާއްޖޭ  ކަމެއް ކަމުަގއި ދަންނަވަން. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް.

ދެްއކޭ ދުވަހަކު ވެްސ ސްއާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަދި ޓެކްއަ ،އަިދ ބޮޑުކުރާ ދުވަހަކު ވެސް ،ެވސް ކުރާ ދުވަހަކުކުޑަ

ޓެކްސޭޝަްނގެ ނިޒާމަކަްށ  ،ޖެހޭ. ރާއްޖޭގެ އިްނކަމް ޓެކްސް ނެގި  މިދެންނެވި ގޮތުގެ މަްއޗަށް ރިޢާޔަތްކުރަން އެބަ

އެންމެ ، ން ވެސް ރިގްރެސިވް ޓެްކސް. އެކަމަކު ނަތީޖާއަކީދު މި ރާއްޖޭގައި މި ނެގެނީ މުޅިރާއްޖެ އެބަ ދާންޖެހޭ. މިއަ

ފުދޭވަރަކަށް ަދތިތަކާ ކުރިމަތިވުން. ބަެއއް  ،މްދަނީ ލިބޭ މީހުންނަށް މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގު ޮބޑުވެ ކުޑަކޮށް އާ

 ،ޖެހެނީމަވެސް، ޙަީޤޤަތުގައި ދަންނަވަންއެކު ޖީ.އެސް.ޓީގެ ވާހަކަ ދައްކާ. އެހެންނަ ބޭފުޅުން ވަރަށް ފަޚުރުވެރިކަމާ

ޭއގެ ކޮސްްޓ،  ޖެހެނީ ރިގްރެސިވް ޓެކްސްައކީ ވެސް ކުދިކުދި ވިޔަފާރިތަކަށްންނަވަންނަމަ ދަ  ތެދުތެދަށް ދަންނަވާ

ކަމެއް.  ބޮޑެތި ވިޔަފާރިތަކަށް އެއިްނ ބޮޑެތި ފައިދާވާޓް ވަރަށް ބޮޑުވާ ކަމެއް. ބޮޑެތި ކޮސް އެޑްމިނިސްޓްރޭިޓވް

އެންމެ ުކޑަކޮށް  ކޮށް ވިސްނަން. ރާއްޖޭަގއިރަށް ފުންޖެޭހ ވަ ވެްސ އެބަ އެހެންވީމާ، ދައުލަތުން ެޓކްްސ ނަގާއިުރގައި 

ޓެކްސް ނެގުމުގެ ނިޒާުމ ން ދިކުދި ވިޔަފާރިތަކަށް ދަތިނުވާނޭ ގޮތެްއގެ މަތީއާމްދަނީ ލިބޭ ފަރާތްތަކާއި ކު

ނޑެއް. މާ ދިގު ވާހަަކއެއް ަދްއކާކަށް ނެތިން އަ އި މި ވާހަަކިއގަ ބައްޓަންކުރަން. ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. ުޅގަ

ނުގުޅޭ ވާހަަކއެްއ  ވެސް ދެކެވޭީތ އެއްެޗއް ދަންނަަވއިލާނަން، މައުޟޫޢާ ަގއި ބަޖެޓުގެ ވާހަކަވެސް، މިތާއެހެންނަމަ

ޓެްކސްއާިއ ބަޖެޓާ ވަރަްށ ބޮޑު ގުޅުން އެބަހުރި. ދުނިޔޭެގ ެއހެން ޤައުމުތަކުަގއި ބަޖެުޓ  .ޔަސް ވެސްވި  ކަމުގައި 

 އެކު ބަޖެޓު ފާސްވަމުން ގޮއްސަ  އި ބޭނުންވޭ ޓެކްސްގެ ގާނޫނުތަކާކުރުމަށް ޓަކަޅޭއިރުގައި އެ ބަޖެޓު ފައިނޭންސްހުށަހެ

ކުރިއަށް އޮންނަ އަހަރުގެ ުމޅި ޤައުމުެގ މާލީ ސިޔާސަުތ ަކމުން، ބަޖެޓު ފާސްކުރާއިުރގަިއ . އެހެންއޮންނަން މި ޖެހެނީ

ހާ ހުރި މި ުކރާނެ އުސޫލުތަާކ،ެޓކްސް ނެގޭނެ މިންވަާރއި، ެނގޭނެ ާދއިރާތަކާިއ، ެނގުމަށް ބޭނުން، ދައުލަތުން ހާމަކޮށް

 ބަހުސް ފެށޭތީ ކަންބޮޑުވުން ގެބަޖެޓު ހުށަހެޅޭ ދުވަހު ބަޖެޓު ްއޒަތްތެރި ބައެއް މެންބަރުންއެްއޗެއް ަކނަޑއެިޅގެންދޭ. އި

ނޑު ދަންނަވާނީ އެކަން ަޙއްލުކުެރވޭނެ ގޮތެއް ވެސް އެބަ އޮތޭ. ރަްސމީ ގޮތުން މަޖިލީހަށް ބަޖެޓު  ،ފާޅުކޮށްފި. އަުޅގަ

ެދއްވީމާ އެކަމުގެ ޙަޤީީޤ އިހުށަހެޅުމުގެ ކުރިން ބަޖެޓުެގ ކޮޕީއެއް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ލިބޭނެ ގޮތް ހައްދަވަ
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ނޑުމެން ކޮްނމެ ކަމެއް ވެސް ޭއގެ އެންެމ ނުބައި ގޮތަށް މާނަނުކޮށް،  މަޤްޞަދު ހާސިލުކުރެވޭނެ. ެއހެންވީމާ، އަުޅގަ

ކަންކަން  ބަރުންގެ ގާނޫނީ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުެރޭވ ގޮތަކަށް މިސަރުކާރުން ވެސް މެންބަރުންނަށް މެން

ނޑުމެންގެ ގިނަ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ފާޅުކުރައްވާ ކަންބޮުޑުވންތަކަށް ޙައްލެއް އަންނާނެ.  ފަހިކޮށްދެއްވީމާ އަުޅގަ

ކަންކަން ކުރުމުަގއި  މި، މަތްތަކާއިއަދި ރަްއޔިތުންނަށް ކޮށްދެވޭ ޚިދު އާޓެކްސް އިއުުމެގ ބަޖެޓާޤަ .ްއޒަތްތެރި ރައީސްއި

އުމަށް ފައިދާހުރި ގޮތަކަށް ޓެކްސް ނިޒާމު ވެްސ ޤައަޅުަގނޑުމެްނގެ ސިޔާސީ ފިކުރުތައް ެއއްކިބާކުރަންޖެހޭނެ. މުޅި 

ބައްޓަންކުރުމުަގއި އިިދކޮުޅ ފަރާތްތަކާއި ސަރުކާުރ ހިންގުމާ ހަވާލުވެ ތިިބ ފަރާތްތަކާ މަޝްވަރާކުެރވި، 

އުީމ ޤަާބިއ ސިޔާސީ ވާަދވެރިކަމުން ެއއްކިާބވެ، މީ މުޅި ޞައްޢައޮންނަ ޒާތީ ތަ ްނގެ ތެރޭަގއި މިއަޅުަގނޑުމެ

 ،އޮތް ކަމުަގއި ިވޔަސް ގައިކަންކަން ކުރަންޖެހޭނެ. އަޣުލަބިއްޔަތު ކޮންމެ ޕާޓީެއއް  ގޮތުަގއި ދެިކެގން މި ގެމައްސަލަެއއް

މު އް ރައްޔިތުންގެ އަތުން ެޓކްސްނެގުން ފަދަ މުހި ،ފަދަމު ބަޖެޓު ފަދަ، ޓެކްސްޓޭޝަން ނިޒާމު އްއުމީ މުހިޤަ

ނޑުމެން ެއކަްއޗެއް ކިޔޭނެ ހިސާބަށް މަޝްވަރާކޮްށގެން ގޮތްތަެކއް ހޯދެންވާނެ ނޑުމެންނަކީ  ،ކަންކަމުަގއި އަުޅގަ އަުޅގަ

ެދވަަނ  .ތްތެރި ރަީއސްޙަޤީޤަތުގައި ވެްސ ރަްއޔިތުންގެ ަޙއްޤުަގއި މިާތގަިއ ަވކާލާތުކުރަން ތިބޭ ކަމަށް ވާނަމަ. އިްއޒަ

މެުދ  ކަންކަމާ އޮތީ. މި އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރާްއޖެއަށް މިހާރު ވަރަށް ނުރައްާކތެރި ކުރިމައްެޗއް ކުރިމަިތވެފައި މި ،ކަމަކީ

އުުމަގިއ ޤައުުމގެ ކުރިމަގު ަބއްޓަންކޮށް، ޤަ ،ސަރުކާރުން އެބަޖެހޭ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކާ ވެްސ މަޝްވަާރކުރަން. ކޮށްގެން 

މެްނގެ ސިާޔސީ އަޅުަގނޑު ހޭ ޯހދަން އަޅުަގނޑުމެން. މިއަދުއިމުކުެރވޭީނ ކޮންގޮތަކަށްޯތ އެބަ ޖެޤާން ެވއްޓެްއ އަމާ

ނޑުމެން އެއްބަޔަކު އަނެއްޤަވާދަވެިރކަމުަގއި  ބަަޔާކ  އުމީ މިފަދަ ބޮޑު މައްސަލައެއް ދިމާވާިއރުގައި ެވސް އަުޅގަ

އުމު ވެއްިޓގެންދާއިރު ވެްސ ޤަ އާ ފަދަ ތަނަކަށް މި ސޯމާލި، ޤުރާޢި ،ބުގައިއުމުގެ މުޅި ހިސާޤަ ؛ވާހަކަދަްއކަިއގެން މިހާ

ނާދޭ. މި މަޖިލީހަކީ ވެސް  މޫނު ދިމާޮކށްގެން ވާހަކަެދއްކޭ ތަެނއް ށް އެއްަބޔަުކ އަނެއް ބަަޔކާކައަޅުަގނޑުމެންނަ

ދައްާކ ަތނަކަށް ެވގެންހިނގައްޖެ. މީ ން ވާހަކަިޑހުތުރު ބަހުއެކަުކ އަނެަކކަށް ހަ ،ފުރައްސާރަކުުރމާއި ،ޒުވާުބކުރުމާއި

ނޑުމެން ވަރަށް ހިތާމަ ހުރި ކަމެއް. މީ ވަރަށް އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހެއް. މީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުްނގެ މޫނުމަތި. އަޅުގަ

އުޚުވަތްތެިރ  ންތަ،ވާން. ދިވެހިރާއްޖެައކީ އެއްަބއެްއވަ އެންމެން އެބަ ޖެހޭ މިކަން ދަނެގެން ރައްޔިތުންނަށް ނަމޫނާއަކަށް

ނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި އުފެދޭ ސިޔާސީ  ކުއުެމއް ޒަމާނުއްސުރެ. އެކަމަޤަބައެއް އުޅޭ  ވާދަވެރިކަުމެގ މިއަދު ައޅުގަ

ކަންކަން އެބަ  ދަނީ. މި އުމު ފަނާވުމާ ދިމާލަށޭ ދަތުރުކުރަމުން މިޤައެކު ދަންނަވަންޖެހޭނީ މުޅި މި ޔާ ސަބަބުން ހިތާމަ

 ...ޖެހޭ

  

 ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާ

 މެންބަރު ޢަލީ ޝާހަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. އުތުރު ދާިއރާގެ ިއއްޒަތްތެރި ފުވައްމުލަކުޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 
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 ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ ެމންބަރު ޢަލީ ޝާހް ވާހަކަދެއްެކވުން:

ނޑުމެން ކުރިމަ  ،ވާ އިޞްލާަޙކީ އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ ތީގައި މިޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. މިއަދު އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ތެރޭގަ ،ނުވަތަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބިފައިވާ ކޮމިޓީ ރިޕޯޓުގައި ފާހަަގކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ިއވާ އިޖުތިމާޢީ އަުޅގަ

 ށް ވަތަ ސަރުކާރައެއް އާމްދަނީ ނުކުރުމަށް ޓަކަިއ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރެއިން ސަރުކާރުން ނަންގަވާ ބަ ފޭރާން ރަނގަޅު

ނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ ދިެވހި ދައުލަތުގެ ހަރުދަނާކަްނ  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރެއިން ިލބޭ ބައެްއ ޓެކްސްަތއް އަުޅގަ

އެުކ  ކަށް އެޅުމަށް ޓަކައި މިފަދަ ކޮންމެ ކަމެއް ވިސްނުންތެރިކަމާޔައުމު ހަމަޤަޓަކަިއ، ައޅުަގނޑުމެންގެ  އިތުރުކުރުމަށް

ނޑުމެންގެ ތެރޭަގއިކުރަން. އަދި މިފަދަ  ނޑުެމންގެ އާ ،ކުރެިވގެން ކަންތައްތައް އަުޅގަ މު ަރއްޔިތުންނަްށ އްއަުޅގަ

ނުވަތަ ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ  ،ނުވަތަ އަޅުަގނޑުމެންގެ މުޖުތަމަޢުގެ ތެރޭގައި ހަވާސާވެަފއި ތިބޭ މީހުންނަށް

ނޑުމެްނގެ  މި މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން ނިމިގެންދާއިރު މީހުންނަށް އެހީތެރިކަން ލިބޭ ކަހަލަ ކަންކަން އަޅުގަ

އެހެން ދިމަދިމާލަށް ފޯކަސްކޮށް، ސަުރކާރުން ކުރާ ހެޔޮ ރަނގަޅު ކަންަތއްތައް  ،ފެންނަނީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި

ވެސް  މަނިކުފާނު މިއަދު .ކުރާރުކޮށް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ތަން ތަ ކުރަމުންދާލުމަށް ޓަަކއި ބަޔަކު ަމސައްކަތްއޮޅުވާ

ވެސް މި ަރްއޔިތުންގެ މަޖިލިސް ހިންަގވަމުން ތި ގެންދަވަނީ ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ުއސޫލުތަކާިއ  ދި ިއއްޔެއަ

ފިތުނަފަސާދަ  އި،ން ވެްސ ރައްޔިތުންނަްށ އޮުޅވާލަެއކަންކަ ،މަތީން. އެހެންނަމަވެސް ގަާވއިދުތަކާ އެްއގޮްތވާ ގޮުތގެ 

ނޑުމެން ޓެކްސްގެ ވާހަކަދެްއކޭއިރު ަތއް ތަކުރާރުޮކށް އެބަ ކުރޭކަތްއުފެއްދުމަށް ޓަކައި މިތާ ބަަޔކު މަސައް  ،. އަުޅގަ

ފަދަ  އަދި ޓެކްސް ެނގެމުންދާ ބަެއއް މާއްދާތައް ގާނޫނުތަކުން އުނިެވ، ރައްޔިތުންނަށް އުފާެވރިކަން ހާސިލުވަމުންދާ

ނުޑމެ ،މަގުތަކަށް އަޅުަގނޑުމެން ާވސިލުވަމުންދާއިރު ވާހަކަާއއި މި  ުމވާއްވެރިަކން އާންގެ ތެރޭަގއި އަނިޔާ އަުޅގަ

އަމިއްލަ އެދުންަތއް އިްސކޮށް  އި،ވެްސ ތިބޭނެ އެކިެއކި ކަންކަމާ ުމޖުތަމަޢުގެ ތެރޭގައި އަބަދު !ތެދެންމެ ؛ބާވަތުގެ ވާހަކަ

ނެްތ  މުޖުތަމަޢެއްގެ ތެރޭގައި އެފަދަ ބަޔަކު ފަދަމިލަ ފައިދާައށް ޓަކައި މަސައްކަްތކުރާ ބަޔަކު. މީހުންގެ އަމިއް އެ

ނުޑމެންނަށް ވެސް އިނގޭ ެއފަދަ ވާހަކަތައް ދައްކަން.  ވާހަކަެއއް ނޫން އަޅުަގނޑުެމން މި ދައްކަނީ. އަޅުގަ

ނޑުމެން ކުރިމަތީ ހުށަހެޅިފައިާވ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވެސް ިއނގޭ މި ތަނުަގއި ފާުޑކިޔަން. އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެން ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ކްސްތަާކިއ ނުވަތަ ަދއުލަތުން ޚަރަދުތައް މި ކުަރނީ މި ނެގޭ ޓެ ބިލުތަކަށް، އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ އިޖުތިމާޢީ ފޭރާއަޅުަގނޑުމެންނަށް  ކުރުމަށް ޓަަކއި ެވްސ ން ރަނގަޅުލިބޭ އާމްދަނީތަކާ ގުިޅގެން. އަދި އަުޅގަ

މެންގެ ރަްއޔިތުންނަށް އެއީ އަޅުަގނޑު ،ދަނީ މިފަދަ މަސައްކަތްތައް އަުޅަގނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި ކުެރވިެގން މި

އެފަދަ ވާހަކަަތއް  ،ނުކުރެވިިއން އެްއވެސް ކަަމކަށް ރިޢާޔަތް ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަްށ ޓަކައި. އެހެންނަމަވެސް މި

ނިޔާކުރުމަްށ ދީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންނަށް އައަށް ގޮސް ޕޮލިހުންނަށް ކޮމާންޑުދައްކާ ބޭފުޅުން ނޫންތޯ އަމިއްލަ

ކުރާ ކަމަށް އްޔިތުްނގެ ޙައްޤުަގއި ވަކާލާތު ރަ މި ތަނުގައި ތިބެ، ދިޔައީ. އެފަަދ ބަޔަކު މިއަދު ނިކުމެޮގވާލަމުންޓަކައި 

ނޑުމެންރައްޔިތުންނަށް  ވިދާޅުެވ، މާ ެވސް ެއ ކަންބޮޑުވަނީ. ކުރިން ނަށްހެޔޮއެދޭ ބަޔަކަށް ވެގެެނގެން އުޅޭތީ އަުޅގަ
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އި އަިދ ރާއްޭޖގެ އިޖުތިމާޢީ ަރަކށް ހުރީ. މި ރާއްޖޭެގ ޓެކްސާ ހުންގެ ލީޑަމީ އަނިޔާކުިރ ލީޑަރު ނޫންތޯ ައދިވެސް އެ

ކިހާވަރެއްގެ ބޮޑެތި ކޮރަޕްޝަންތައް ހިންގި ބޭފުޅެއްތޯ ލީޑަރަކަށް  ،ފޭރާމާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އާމްދަނީތައް ސުންނާފަތިކޮށް

ކުރާީތ ައޅުަގނޑުމެން ަކއި ަމސައްކަތްރާބުކުރުމަށް ޓަޚައުުމ ޤަ ހެއްެގ އިުރޝާދުގެ ދަށުން މުޅި ހުރީ. އެފަދަ މީ

ނޑު ވެްސ ކަްނކަމަށް އަުޅަގނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ ރިޢާޔަްތކުރަ މި .ންބޮޑުވަނީ. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސްކަ ން. އަުޅގަ

މިއަދު އަުޅަގނޑުމެން ބަޖެޓުގެ ވާަހކަާއިއ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބެންޖެހޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ވާހަަކއާއި  ،ގަބޫލުކުރަން

 ..ކުގެ.ކަންތައްތަހުރި   ނޑުމެްނގެ މުޖުތަމަޢުގައި ގަ އަޅު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 . ށްއަނާރާ ނަޢީމަ

 

 ކަދެއްކެވުން:މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައނާރާ ނަޢީމް ވާހަ

މުދަލާިއ ޚިދުމަތުގެ އަގުން ެޓކްސް ެނގުމުެގ ) 2011/10ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. އާދެ! ގާނޫނު ނަންބަރު 

ނޑުވެްސ ތާއީދުކުރަން ޖުމު ށް ހުށަހެޅިފަިއ މި( އަގާނޫނު ަލ ގޮތެްއަގއި. އެހެންނަމަވެސް ވާ ިއޞްލާޙަށް އަުޅގަ

ދާ ކަންތަްއތަކަށް ބަލާއިރު މެޖޯރިޓީއަްށ  މަޖިލީހުގެ މިހާރު ހިނގަމުން މި ނުންވޭ މިއަޅުަގނުޑ ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަްނ ބޭ

ފެންނަ މަންޒަރު ތަފާތު. އަދި މައިނޯރިޓީއަށް ފެންނަ މަންޒަރު ތަފާތު. ެއއީ މިކަން ާވނެ ގޮތް ވެސް ކަންނޭނގެ. 

އަންހެނުން ފިރިހެނުންނޭ ކިޔައިގެން،  ،މާއިފެންނަނީ އެކަކު އަނެކަކާ ދިމާކުރު އެހެންނަމަވެސް އަޅުަގނޑުމެްނނަށް މި 

ތަން. އަޅުަގނޑު ެއްއގޮތަކަްށވެސް، ހަމަ  ތަނުގައި ގެނެވޭ އަދި ތަފާތުކުރުންތަކެއް މި  އި،ފިރިހެނުން އަންހެނުންނޭ ކިޔަ

ނޑަށް  ދު އަންހެްނ މަޖިލީހުގައި ވަރަށް މަ ބޫލެއް ުނކުެރވޭ. ޙަޤީޤަުތގަިއ މިގައެްއގޮތަކަްށވެސް މިކަންަތއްތަްއ އަުޅގަ

ނޑު ެދކޭގޮުތގައި ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ވެސް އެ މެންބަރުންގެ  ބޭފުޅުންކޮޅެއް މި ތަމްސީލުކުރައްވަނީ. އަދި އަުޅގަ

 އެ  ،ހުންނަނީ ވަިކ ދާިއރާއަކުން. އެހެންކަމުން ފާޅުކުެރވެންވާނެ. ކޮްނމެ މެންބަރަކު ވެސް ޮހވިފައި މި ޚިޔާލު

ނޑު ނުދެެކން. އަދި އެހެން މެންބަރުންމެންބަރެއްގެ ޝުޢޫރާއި ިޚޔާުލ   ؛ފާޅުކުރުން ެއއީކީ ަމއްސަލަެއއް ކަުމގައި އަުޅގަ

ނޑު ތިރާމުޙްއެއް މެންބަރަކު އަނެއް މެންބަރަކަށް އި  ؛ބޫލުކުރަން. މިއަދު ޓެކްސްގަ ކުރަންވާެނ ކަމަށް ވެސް އަޅުގަ

ނޑުމެން ެއންމެނަށް ވެސް މު އެއްޗެއް ކަމުއްދަުއލަތަށް ވަރަށް މުހިމިއީ ހަޤީޤަތުގައި ޓެކްސް  ބޫލުކުރެޭވ ގަަގއި އަުޅގަ

ނޑު ިހތާމަކުރަން ބައެއް ،ދައުލަތް ހިންގުމަށް ޓަަކއި. ެއހެންނަމަވެސް ނޑުމެން ހުށަހަޅާ ބިލުތަްއ  އަުޅގަ ފަހަރު އަުޅގަ

ނޑު ހަމަ މިދިޔަ ދައުރު ކަހަލަ ގޮަތކަށް  ހަމަ މަޖިލިސް ހުޅުވުނުތަނާ ؛ހަމަ ވާނުވާެއއް ނޭނިގ ެގއްިލގެންދަނީ. އަުޅގަ

ބޮޑަށް  ންސް ބޮުޑ ކުރަން ހުށަހަޅާފައިވާނެ. ެއީއ ޙަޤީޤަތުގަިއ ވަރަށް ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް އެެލވަ
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ގޮްތ  އެ ގާނޫނަށް ެވގެންދިޔަ ،ވާތީ. އެހެންނަމަވެސް އެކު ދިރިުއޅެމުންދާ ބަޔަކަށް ރާއްޖޭަގއި ހަމަ ވަރަށް ނިކަމެތިކަމާ

ނ ޑު ވަރަށް ހިތާމަކުރާ ކަމެއް. އަުޅަގނޑު ުއއްމީދުކުރަން މުސްތަޤުބަލުގަިއ ވެސް އެފަދަ ފަރާތްތަކަްށ އެއީ އަުޅގަ

ލަ ނެ ކަމަށް. ދެން ޖުމުކުެރިވެގންދާއިމުޤާނގަޅު ނިާޒމެއް ރާއްޖޭަގއި ކުރެވޭނެ ރަޢުލީމު ދިނުމާއި އަދި ބޭސްފަރުވާތަ

ދީނުަގިއ  ަޙޤީޤަތުގައި އިސްލާމް ،ތަްށ ބަޔާންކުރަްއވާފަިއާވއިރުރ ސެންޓަުރތަކުން ޓެކްސް ނުެނގޭ ގޮގޮތެްއގަިއ ޑޭެކއަ

ކަމުަގއި  ިއލާއިން ބެލެހެއްޓުން ެއއީ ެއންމެ ރަނގަޅު ގޮތްޢާ މުސްކުޅިވުމުން ވެސް  ،އިލާެގ ފަރާތުންޤާ އޮންނަނީ

ރަތކަށް ގެންދެޭވކަން ފަހަރު އެބަ ޑޭކެއަ އެހެނެއް ކަމަކު ވެސް ރާއްޭޖގައި ހަމަ ބައެއް، އިރުޝާދުދެްއވާފަ. އެހެންވީމާ

ރަްށ އިލާތައް އިތުޢާހައިސިއްޔަތުން ައޅުަގނޑުމެން  މުސްލިމުންގެ ،އަޅުަގނޑު ވެސް ފާހަގަކޮށްަލން. އެހެންނަމަވެސް

ހޭ. އަދި ކުރަންޖެމިންވަރު އިތުރަށް އެބަ ހަރުދަނާއިލާތަކުަގއި އެަކކު އަނެކަކަށް ައޅާލުންދޭ ޤާއެބަ ވަރުގަަދކުރަންޖެހޭ. 

އެބަ ރައްޔިތުންނަށް ނަމޫާނ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ވާންޖެހޭ  މި ،އަޅުަގނޑު ހަމަ ނިންމާލަމުން ވެސް ދަންނަވާނީ

އަދި އެންމެ ރަނގަަޅށް ރައްޔިތުންނަށް ހެޮޔއެދިެގން ހުރިހާ ކަންކަމެއް ވެްސ  އި،ރީތިބަހުން ވާހަކަަދއްކަ  ިއ،ދައްކަ

 ނިންމާ ބަޔަކަށް. ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 . އަުޅަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި ސިކުންތު 43 މިނެޓު 1ރު. އެމް.ޑީ.ޕީއަށް ބާކީ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަ

 ދީދީއަށް. ތްތެރި މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދުއުތުރު ދާއިރާގެ އިްއޒަ ޅީގޮ އަރުވަނީ މަްއޗަން

 

 ދީދީ ވާހަކަދެްއކެވުން:ރު މާރިޔާ އަޙްމަދުއިާރގެ މެންބައުތުރު ދާ ޅީމައްޗަންގޮ 

 ؛ގެނެވުނު އިޞްލާޙު ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ައުގން ޓެކްސް ނެގުުމގެ ގާނޫނަްށ މި

ތަންތަނަށް އެގޮތަށް ެއކަން  ހިންގާ ކުރެިވގެން ރުތައް ސަރުކާުރގަިއ ރަޖިސްޓްރީރ ސެންޓައަނުނަގާ ގޮތަށް ޑޭކެ ޓެކްސް

 ،ާލއިރު ައޅުަގނޑުމެން ހަނދާންކުރަންޖެހޭ އިވާަހަކ ހަމަ ދައްކަ ދެކެން. އެކަަމކު މި ށްކުރުމަކީ ރަނގަުޅ ކަމެްއ ކަމަ 

ގޮތަށް  ރުިފޔާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ލިބޭ 5000މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަނާރާ ނަޢީމް 

އެ އިޞްލާޙުގެ ތެރެއިން  ެއ  ،ހުގެ ަގވާއިދަްށ އިޞްލާޙެއް ގެނެސް މަޖިލީ އްވީމާހަމަޖެއްސުމަށް ބިލެއް ހުށަހެޅު

 ަޔއީ. ސަރުކާރުން ޙަޤީޤަތުަގއިދިލަިއގެންފަިއ ދެން އެ ބޭރުެވގެންެއ ެއކަމަނާގެ ިއޞްލާޙު ބަ ،ބަލައިގެންފައި 

 މީހުންނަށް ހަމަ އެ ،ނަމަ ކުރަމުންދާ މީހުންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭން ބޭނުންސާސް ހުތެރިކަން އިނުކުޅެދުން

ރުން ނުކުޅެދުންތެރިކަން ރުފިޔާ ވެސް ދެުވނީސް. އަދި ހަމަ އެހެންމެ ކުރީގެ އެމް.ޑީ.ޕީ ަސރުކާ 5000

މެނަށް ވެސް، ދުވަްސވީ މީހުންނާ އެއްގޮތަށް އެކަނިވެރި މައިންނަށާއި މިހުރިހާ އެން ހިއްސާކުރަމުންދާ މީހުންނަށާއި 

މީހުންނަށް ހަމަގައިމު ވެސް އެއީ ސަުރކާރުން  ދެމުންދިޔައީ. އަުޅަގނޑުމެން އެދިޔައިރު ެއއް ައދަދަކަށް ދެމުން 2000
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އެކަން ކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި. އަޅުަގނޑު މިއަދު ވެްސ އެގޮތަށް އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާ މީހުން ކަމަށް ދެކިގެން 

ދުަވސްވީ މީހުންނަށާއި އެކަިނވެރި   ަވއިގެންބޭފުޅުންގެ މެޖޯރިީޓ ބޭނުންކުރައް ކީ ތިޔަ ބޭފުޅުން މިތާގައި ތިލްތިމާސައި

 5000މީހުންނަށް ވެސް އެ  ެއއްހަމައަށް އެ ންސާރުފިޔާެގ އެލެވަ 5000ދެއްވާ  ދުވަްސވީ މީހުންނަށް އެ ؛މައިންނަށާ

 ރުފިޔާއިން އުޅުމަކީ މިއަދަކު 2000ޒަމާނުގައި  ރުފިޔާ ލިބޭނެ ގޮތެއް ހައްދަަވއިދެްއވަން. ހަމަގައިމު ވެސް މިއަދުގެ މި

އްސަްށ ޝަން އަިއއްަސ އޮތް ވަރާިއ ެއއްޗެ އިންފްލޭ ،ހަމަގައިމު ެވސް ދެން ވާނެ ަކމެއް ނޫން. މިހާރު ފައިާސގެ އަގު 

ރ ޑޭކެއަ ،. ވީމާ މިއަދު ހަމައެކަނިމީހުންނަށް އެގޮަތށް އެވަރު ލިބިގެން ނޫނިއްޔާ އެކަން ކުރެޭވކަށް ނެތް ބަލާއިރު އެ

ނޑަ  ން ނަގާ ޓެކްސް ހަމައެކަނިސެންޓަރަކު ސަރުކާރުގެ ހެޔޮފުޅުކަމޭ ކިޔާފައި ނިންމާލެވޭކަށް ނެތް.  ލާފައި ދެން މިއިކަ

 ޝުކުރިއްާޔ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ވިލުފުށީ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އެމް.ޑީ.ޕީގެ ަވގުތު ހަމަވީ. އަުޅގަ

 ށް. ރު ރިޔާޟް ރަޝީދަޒަތްތެރި މެންބަދާއިރާގެ އިއް 

 

 ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގެންނަ އިޞްލާޙަކީ  ޓެކްސް ނެގުމުގެ މި ގާނޫނަށް އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ! މުދަލާއި ޚިދުމަތުން

ށް ސަުރކާރުން ިއސްނަންގަަވއި މި މަޖިލީހަށް އަދި މި އިޞްާލޙު ގެނައުމަ ،މުހިންމު އިޞްލާޙެއް ކަމަށް ބަލައިގަނެ

ނުޑ ދަންނަވާނީ ބޮޑަށް ޝުކުރު ހުށަހެޅުއްވީތީ، ފޮނުްއވީތީ ވަރަށް މިސަރުކާރުން  ،ދަންނަވަން. އާދެ! އަުޅގަ

ށްދެމުން އައީ. އެއީ ފަހުެގ އެކު ޚިދުމަތް ފޯރުކޮ ނަށް އެންމެ އޯގާތެިރކަމާމިހާހިސާބަށް އައިއިރުަގއި ރައްޔިތުން

ނޑު މިޚުތާރީ ނޑު މި  ގައި ނުދެޭކވަުރގެ ސަުރކާރެްއގެ ގޮުތަގއި މިއަދު ައޅުގަ  ސަރުކާރު ދެެކން. އެހެން އަުޅގަ

ީމ އަޅުަގނޑުމެން ފުންކޮްށ  ؛ސަރުކާރުން ދޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހުސްުނވާ އާސަންދަ މިއަދު މި ،ދަންނަވަނީ

ބޭނުންވާ ކޮންމެ  ؟ނަށް ހުސްނުވާ އާސަންދަ ނުލިބެނީނޑުެމންވިސްނަންޖެހޭ ކަމެއް. ކޮން ޤައުމަކުންތޯ މިއަދު އަޅުގަ

ނުޖެހިެގން ނުވަތަ އާސަންދަ ނުލިބޭ ރުން ވެްސ އާސަންދައިން ެދކޮޅުއިތުކަން ލިިބގެންދޭ. އަދި ހަމަ ޭއގެމީހަކަށް އެ

ބެމުންދަނީ. މީހުންނަށް އެންސްޕާ ތެރެއިން ވެސް މިއަދު ކިަތއް ރައްޔިތުންނަށްތޯ ދުވާލެްއގެ މައްޗަށް އެހީ ލި

މީނަށް ނުވޭ. އެކަަމށް ޓަކައި ރައީސް ޔާރާއްޖެ އަދި މިހާތަނަށް ދެކެފައި މިވަުރގެ ޯއގާތެިރ ސަރުކާރެއް މި، އެހެންވީމާ

ދަންނަވަން ބޭނުންވޭ. އާދެ! މިތާގެ ބައެއް ިއްއޒަތްތެރި ބޭފުޅުން  ޝުކުރުހަމަ ެއުކ  ތެރިކަމާޞްވަރަށް އިޚުލާ

އަދި މަޖިލީހުގެ ރައީްސެގ  ިއ،ބަރުންގެ ޮބލުގައި ކަމެއް އަުޅވަތެރި މެންރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ިއއްޒަތް

ނޑު މިއަދު ުކޑަ އެްއޗެްއ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ. މި   އިސްތަށިފުޅުަގއި ކަމެއް ައޅުާވފައިވާީތވެ އެއަށް ވެސް އަުޅގަ
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ވަސްީވ ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން އެއް ތިއްެބވި އެންމެ ދު އިމަޖިލީހުގަ އްގެ ގޮުތގަިއ މިއަދު އިންނެވީ މިހުގެ ރައީސެމަޖިލީ

މަނިކުފާނު މިއަދު ުކރައްވާ ކޮންމެ ކަމެއް ކުަރއްަވނީ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދަށް އެ  ބޭފުޅަކު. އަލަށް ކަމެއް ުނކުަރއްވާ. އެ

ނޑުމެން ރެކޯޑަށް ޓަކައި އެ، ދަލު ގެންނަވަިއގެން. އެހެންވީމާބަ ނޑުމެން ދައްކަންޖެހޭ.  މިކަން އަުޅގަ ވާހަކަ ައޅުގަ

ނަޑއެިޅގެން ކޮންމެ ދުވަހަކު ހިތުހުރި ގޮތަކަށް ކަންތައް ނޑުމެން ވިސްނަންޖެހޭ ކުރާ ވާހަކަދައްާކއިރުަގއި ކަ  .މީ ައޅުގަ

ވަނަ ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގައި އެމް.ޑީ.ީޕއަށް ިނސްބަތްވެަވޑަިއގަންނަާވ އޭުރގެ  17އެހެންނަމަވެސް ައޅުަގނޑުމެްނނަށް 

ހިންގަވާ. އަިމއްލައަށް މާޑުމެން މިއަދު ހަނދާނަން ެގންނަގޮތް ައޅުަގނ އްތައް ކުރިމެންބަރު އިންނަވަިއގެން ކަްނތަ

 ވުރެ ކުޑަ އްމު އެ އިންނަ މޭޒަށްޢާތާގައި އަމީން ޑި ދޫކޮށްލާފައި ައިއސް މިހިރަނއިށީންނަ ގޮ އިއިށީންނަ ރިޔާސަތުގަ 

 ވާހަކަ މި، މަވާފައި އެަބހުރި. އެހެންވީމާތަންކޮޅެއް ކުީރގައި ހުންނަަވއިގެން ވޯޓަށް ައއްސަަވިއގެްނ ކަންކަން ނިން

ކަންތައްތަކަކީ މީ. ދެން  ކަމެއް ނޫން މި ފަތް. އެއީ މިއަުދ އަލަށް ހިނގާގާހިނގާ. މީ މިތާގަިއ އޮތް ސަނުދައްކަމާ

 ޑުމެން މިވެސް ލިބޭ ޙައްޤުތަކާއި އިނާޔަތްތަކަކީ ައޅުަގނ ކުަގއި ނުކުޅެދުންތެިރކަން ހުންނަ މީހުންނަށް މިއަދު އެ އެއާހަމަ

ން ކޮށްދިން ކަމެއް ނޫން. ޭއގެ ޙައްޤެއް ެއއީ. އެއީ އެމް.ޑީ.ޕީމީހުންނަށް ލިބެމުންދާ  މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިގެން އެ 

މީހުންނަށް އިނގޭނެ. އަހަރުގެ ފަހުޮކުޅ  ބޭފުޅުން އުޅުނަސް އެ ނޫންނަމަ އޭގެ ޝަަރފާއި ނަން ހޯއްދަވަން އެ ،މެޑެލް

އުޅުނަްސ ެއކަން ގެްނ ފާސްކުރަންށް އިޞްލާޙު ަލއިތަނަ ކަމަށް ދައްކަްނެވގެން މި ޔޮއެދޭމެދުތެރޭގައި ަރއްޔިތުންނަށް ހެ 

ވަރަކަްށ  17ނުކުޅެދުންތެރިަކން ހުންނަ.  ރުފިޔާ ޮބޑުކުރާ ވާހަކަ 5000ށް ދައްކަނީ ކޮންމެ މީހަކަ ނުކުރެވޭނެ. މި

ންޖެހެނީ. ފަހުަގއި އެ ބަދަލު ގެންނަ ބަޖެޓްަގއި އެބަ ހިމަނައިގެން ޭއގެ، ހާސް މީހުން އެބައުޅޭ. އެހެންވީމާ

ޔިތުން ފެްނވަރާތޯ، ތިމަންނައަކީ ަރއްޔިުތން ދެކެ ލޯބިން ކޮންމެ ދުަވހަކު ރައް، ލާ ޮގތަށްއިރައްޔިތުންނަށް ޮއޅުވަ 

ދެއްކުުމގެ ބޭނުމެއް ނެތް. ރައްޔިތުންނަށް  ވާހަކަ ނަން އެޅުމުގެ ބޭނުމުގައި އެ އެ ؛ތޯ ވެސް ބަލާ މީހަކަށްކައިތޯ، ބޮއޭ

ތެރެއިްނ  ގެސަރުކާރު މި ؛އެއީ ރަްއޔިތުން  !އި. ހެޔޮއެދެންޏާ ަވޑަިއގަންނަވާޔޮއެދޭ މީހުން ތިބީ މިއަދު ޕީ.ޕީ.އެމްގަ ހެ

 ...އިއުކަ ގަޅި  ުއކަިއ،ގާދެވޭނީ. ދުރުަގއި ތިބެގެްނ މިއަދު ރައްޔިތުންނަށް ކަންކަްނ ކޮށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ށް. ބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމަސްދޫ ާދއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންއަރުވަނީ އި އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 

 އިސްދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްކެވުން:

`. ޝުކުިރއްޔާ އިްއަޒތްތެރި ރައީސް. މުދަލާއި ިޚދުމަތުގެ އަގުން ެޓކްސް ެނުގމުގެ މި ބިލަށް އަޅުަގނޑު 

ނޑުމެން އެބަ އަޑުއަހަުމ ބިލުތަކަށްދުފުރިހަމައަށް ތާއީ އެކިެއކި ބޭބޭފުޅުން އެކި ކަންކަމަށް ބިލު  ؛ކުރަން. އަޅުގަ

ނޑު ދެކޭގޮުތގައި އެއިެރްއގައި ހިނގާ ސަރުކާރަކަށް އިނގޭީނ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުަގއި އެިކ  ހުށަހަޅުއްވާ ވާަހކަ. އަުޅގަ
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ނޑުމެން ކޮންމެ މީހަުކ، ، މިން އިނގޭނީ. އެހެްނވީމާުކޑަބޮޑު ،ކަންކަމަށް ޚަރަދުކުރަންޖެހޭ ފައިސާގެ މިްނވަރާއި  އަުޅގަ

ނޑަށް ހިއެއްުނވޭ ެއއީ ހަމަޖެހޭ ބިލެއްލަިއގެން ފާސްކުރަންވެއްޖެ  ހިތުހުރި ކޮންމެ ދުވަހަކު ،ކޮންމެ ކަމަކަށް އްޔާ އަުޅގަ

ން ހުންނަ މީހަކު ވިޔަސް އަިމއްލަ މެންވަރަކު ިވޔަސް، އަދި ަވކި ،ސަރުކާރުން، ވާނެހެނެއް. އެހެންީވމާ ކަމަކަށް

ނޫނީ އަންނަ  ،ވާހަކަަދއްަކިއގެން ެއީއ މިއަހަރު ތެރޭަގއި ކުރެވިާދނެ ކަމެއްތޯ ހަލަ ކަެމއް ކުރަންޏާ ަސރުކާރާއެކަ

ދިރާސާކޮށްފައި  އި ހުރިހާ ެއއްެޗއް ބަލަ މި ،ކުެރވޭީނ ކިހާވަެރއްތޯއެއަށް އިތުރު ،ރު ތެރޭަގއި ކުެރވިދާނެ ަކމެއްތޯއަހަ

ލާފައި މީ ތިމަންނާ  އެއީ ރަްއޔިތުންނަށް ހެޔޮއެދިގެން ކަންތައްަތއް ކޮށްދިނުމަކީ. ހަމަ ތިމަންނަ ބިލެއް ލާންޖެހޭނީ.

ރައްޔިތުންނަށް ޓަކައި ކޮށްިދން ކަމެކޭ. އަޅުަގނޑުމެން ވަކި މެންބަރަކަށް ނުކޮށްދެޭވނެ ރައްޔިތުންނަށް ކަމެއް. 

ނޑުމެން އެންމެން ސަރުާކރާއަ އަޅުަގނޑުމެން އެންމެނަށް ކޮށްދެވޭނީ ކަންތައްަތއް. ަތްއ ގުޅިގެން ކަންަތއް ުޅގަ

އެކު ދައްކާ  ކަމާތެރިޞްނުޑ ނުދަންނަވާނަން އެއީ އިޚުލާެއަކހަލަ ވާހަކަތަކަށް އަޅުގަ ، ކޮށްދެވޭނީ. އެހެންވީމާ

ގެން ދާ ކޮންމެ ޓިކެޓް ހިފައި ،ޕާސްޕޯޓް ހިފައިގެން ؟ކޮބައިތޯ ޑޮލަރު ކިޔު ؟. ކޮންކަެމއްތޯ މިހާރު ނުވެވެނީވާހަކަެއކޭ

 ކޮަބއިތޯ  ؟ރީަގއި ކޮންާހލެއްަގއިތޯ އުޅުނީއަުޅަގނޑުމެން މީގެ ކު ؟ލިބޭތާ ކިހާ ދުވަހެއް ެވއްޖެތޯ ޑޮލަރު 500މީހަކަށް 

 ދިޔައީ. ެއއަށްުވރެ ބޮޑުެވގެން 50% ؟ކިހާވަެރއްތޯ ބޮުޑވީ ؟މީހުންނަށް ދެއްވާ ފައިސާ ތީމުސްކުޅި މީހުންނަށް، އުމުރުމަ

ނުޑމެންގެ ރައީސް ވިދާުޅވެަފއި މި ވެސް ބޮޑަށް. އަދި ދު ރަނގަޅުެވގެންދާ ވަރަކަްށ ޞާ ތިއަދިެވސް އިޤް ،އޮތީ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އެބައޮތް ުއްއމީދެއް. ރައީސް ވިދާޅުވަނީ ، ކުރަްއވާނެ ވާހަކަ. އެހެންވީމާވެސް އިތުރު  މިއަށްވުރެ  ،ައުޅގަ

ތެރި ބަސްފުޅެއް ެއއީ. ޞްރަނގަޅު ތެދު ބަސްފުޅެއް. ިއޚުލާއެއީ ، ުއއްމީދެއް އޮންނާނޭ. އެހެންވީމާ ދިރުމެއް އޮތިްއޔާ

ނޑުމެން ެއކަހަލަ ކަންތައްތަކަށް މަގުފަހިވާނެ ގޮަތަކށް އަޅުަގނޑުމެން މަސައްަކތްކޮ، އެހެންވީމާ ށްގެން އަުޅގަ

ނޑުމެން ގެވީ ހުރިހާ އެންމެން ުގޅިން ކުރަެއކު މަސަްއކަތްސަރުކާރާ ރިއެރުްނ ކުާރ މަސައްކަުތގައި ކުގުިޅގެން ން. އަުޅގަ

ށް ފަޚުރުވެރިވާްނެވގެން، މީހަކު އަމިްއލައަ ލަްއވާނީ. އަޅުަގނޑުމެން ތިބެގެން ކޮންމެ މީހަކު އެ. ބަރަކާތްއޮންނާނީ

ނުޑ  މި، ރި ވާހަކަތަކެއް ނޫން. އެހެންވީމާތެ ޞްދައްކާ ވާހަކަތަަކކީ އެއީ އިޚުލާ ޖަހަންވެގެން މިލްމެޑަ ބިލަށް އަޅުގަ

ރަނގަޅު ބިލެއް. ސަރުާކރުން ކުރައްވާ ކަންތައްތަކަްށ  ބިލަކީ ވަަރށްމި ކެއް ނެތް. ގިނަ ވާހަކަތަ  ދައްކާކަށް މާ

ނޑުމެން ެއންމެން ވާހަކަދައްަކިއގެން ޭއގެ ،ޅުަގނޑުމެން ާތއީދުކޮްށގެންއަ ެއ ތެރޭަގއި ނޭދެޭވ ކަންަތއްތަުކގައި އަުޅގަ

 އީސް.ށްދާންޖެހެނީ. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައަކަންތައް އިޞްލާުޙކޮށްގެން ުކރި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަަނ  75ަގވާއިުދގެ  ،ހިސާބުން ބަހުސްެގ މަރުޙަލާ ނިމުނީ. އެހެންކަމުން ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. މި

ން ަސރުކާރުގެ ފަރާތުން މިލަންދޫ މަތީ މާއްާދގެ )ށ( ގަިއވާ ގޮުތގެ އެ ،ވަނަ ނަްނބަރުގެ ދަށުން 3މާއްދާގެ )ހ(ގެ 

 2011/10ާގނޫނު ނަންބަރު  ،ސަން މުފީދު ޢަބްދުލްޤާދިރު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާޙަޒަތްތެރި މެންަބރު ދާއިރާގެ އިއް 
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ން ިއއްވަން. ޔުވަނަ ކި  3ޙު ގެނައުމުގެ ބިުލގެ ށް އިޞްލާ( އަ ގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގާނޫނުމުދަލާއި ޚިދުމަތު)

ތް އޮންނާީނ ގެ މަސައްކައައިަޓމު ން. މިވޯަޓށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހު ،8 އެޖެންޑާ ައއިޓަމު

 .ورحمة هللا وبركاته الم عليكمالس  وަގއި. ަވގުތުވޯޓު  ގ13:30ެމެންދުރުފަހު 

 

 ]އަށް  13:30އިްނ  10:29ހުސްވަގުުތކޮޅު: [

 މަސީޙް މުޙައްމަދު(هللا )ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ރައީސް ޢަބްދު

 

 އެހުން. ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް . 8

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޯވޓަށް އެހުމަށް ހުރި  ،8 މި ދަންފަޅީގެ މަސައްކަތް ކުރިއަްށގެންދަން ކަމަށް. އެޖެންޑާ އައިޓަމު .عليكم مالس ال

 ކަށްފަހު(މޭޒުގައި ދަންނަވަން. )ވަގުުތކޮޅަ ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން. ވޯޓު ރަނގަބީލު ޖައްސަވައިދެްއވުމަށް އިދާރީ

މަސަްއކަތްތަުކގެ ތެރެއިްނ ވޯޓުން ނިންމާ ހިސާބަށް ޮގސްފައިވާ ކަންކަމަށް ވޯޓަްށ  ުދވަހުގެ 8.1 އެޖެންޑާ ައއިޓަމު

އެހުން. މި އައިޓަުމގެ ދަށުން މިއަދު ދެ ވޯޓަކަށް ދަންަނވައިލުން އެބައޮތް. އިްއޒަތްެތރި މެންބަރުން ކާޑުކޮޅުތަްއ 

ކަމަށް. ފުރަތަމަ ވޯޓަށް ދަންނަަވއިލާނަން.  ންލައަުރވަން. ވޯޓަށް ަދންނަވާއްވުމަށް ހަނދުމަފުޅުކޮށްށްލަދެ ޗެކުކޮ

ވަނަ މާއްާދެގ )ނ( އާއި އެ މާއްާދގެ )ބ( އިޞްލާޙުކުރުމަށް އެދި  179ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ 

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރަީއސް ހުށަހަޅާފައިވާ އިޞްލާޙު އާއްމު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުަރްއވައި ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯްޓ 

ެދްއވުން ނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަްށ ވޯޓުމެދު ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރުންނަށް ފެ ނިންމެވި ގޮތަށް ާފސްކުރެްއވުމާމިޓީން ކޮ

 އެދެން. 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 64    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 49    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:
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 13    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 01 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   62     ދު:ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަ

 32      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 62        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބިވ . 85އަދަދު؛ ލަ ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު

. ުނފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއިވ 49. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 64މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ވޯުޓގަިއ 1. ަވކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 13މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

އެހެންކަމުން،  .62ލަ؛ . ޖުމ32ުުވމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ . ފާސ62ްގެންެނވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ ބައިވެިރެވވަޑައި 

ވަނަ މާއްާދެގ )ނ( އާއި އެ މާއްާދގެ )ބ( އިޞްލާޙުކުރުމަށް އެދި  179ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ 

މިޓީން ދިރާސާކުރަްއަވއި ނިންމެވި ގޮުތގެ ރިޕޯޓް ެއ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ރައީްސ ހުށަހަޅާފައިވާ އިޞްލާޙު އާްއމު ކޮ

   )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(ކޮމިޓީން ނިންމެވި ގޮތަށް މަޖިލީހުން ފާސްވެއްޖެ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދެވަނަ ވޯޓު އަދި މިއަުދގެ ފަހު ވޯޓު ދަންނަވައިލާނަން. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން މިލަންދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

ގެ އަގުން ޓެކްސް މުދަލާިއ ޚިދުމަތު) 2011/10ގާނޫނު ނަންބަރު  ،ދު ޢަބްދުލްޤާދިރު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާޙަސަން މުފީ

މެދު  ނިންމެިވ ގޮތަށް ފާސްކުެރއްވުމާށް އިްޞލާޙު ގެނައުމުެގ ބިލު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވައި ( އަނެގުމުގެ ގާނޫނު

 ދެން. ދެއްވުން އެވޯޓު  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮތަކަށް

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

  މިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން މުފީދު ޢަބްދުލްޤާދިރު   ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:
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 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 68    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 64    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 01    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 01 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   65     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 33      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 65        ޖުމްލަ:

 ފާސް     ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބިވ 85އަދަދު؛ ލަ ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު

. ުނފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއިވ 64ންގެ އަދަދު؛ . ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރ68ުމެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ވޯުޓގަިއ 1. ވަިކ ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންބަުރންގެ އަދަދު؛ 1މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

އެހެންކަމުން،  .65ލަ؛ . ޖުމ33ުުވމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ . ފާސ65ްބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 
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